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 ................................................................................. STE NAMEED SERVICES14465

 ..................................................................................................STE BIOIMMO14465

 .......................................................................STE CAPSTONE IMMOBILIER14466

 ...................................................................................... STE ECLAIR DE LUNE14466

 ........................................................................................STE DAR SSALIHINE14466

 ...... STE MAROCAINE DE BROYAGE ET DE RECYCLAGE DE MATIERE14466

 ...................................................................STE ASSENFO CAFE BRASSERIE14466

 ....................................................STE JAWHARAT AL BAHR BOUKNADEL14467

 ......................................................................... STE BET AL MOUNA TRADE14467

 .................................................................................. STE AHSSAN SERVICES14467

 ..............................................................................STE PARA SIMPLE LIVING14467

 ................................................................................................... STE NEW ERA14467

 .......................................................................... STE LOCATION RACHKAM14467
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 .............................................................................................STE ULTRAMARC14468

 .............................................................................................STE ANAMTIQUE14468

 ..........................................................................................STE LHEMAN AGRI14468

 ................................................................................................... STE TG GOLD14468

 .... STE UNIVERS DES EQUIPEMENTS ET SOLUTIONS INDUSTRIELS14468

 ................................................................................................. STE WESTRAD14468

 ............................................................................................................. JEDOBRI14469

 .........................................................................................................SCI SALMA14469

 ..........................................................................................................FEEL COM14469

 SOCIETE EQUIPEMENT MAINTENANCE ET AMENAGEMENT

 ................................................................................GOUTE A GOUTE14469

 ............................................................................................................. KBSCAN14469

 ..................................................................................................NEXT AGENCY14471

 ...........................................................................................................MOGLOB14471

 .............. INSTITUT SUPERIEUR D’INGENIERIE GEO INFORMATIQUE14471

 ................................................................................................... HORSE SHOP14471

 ......................................................................................GOURMET KITCHEN14471

 .............................................................SOCIETE TRANSPORT GERMANIA14471

 .............................. (ATELIER(FABRICATION(NAVIRES(DU(SUD (A.F.N.S14471

 .............................................................................................STE(OVINS - SUD14471

 ...................................................................STE CONSTRADIV SOLUTIONS14471

 .......................................................................................................AIT EL FASSI14471

 ................................................................................................. TREND MEDIA14472

 ...................................................................................... STE ARGANA MEDIA14472

 .................................................................................STE AGADIR CAR TOUR14472

 .................................................................................................... STE CLAIROV14472

 ...................................................................................STE CHTIOUI NEGOCE14472

 ........................... CABINET MOFTING MÉDICAL ESTHÉTIQUE COIFFE14472

 ........................ BOULANGERIE HEMOUNI 14473شركة ذات مسؤولية محدودة 

 ................................................................ Société BOUCHERIE AL INBIAAT14473

 ................................................................................................. STE BMZ BOIS14473

 ............................................................................ STE BLUE BOAT SHIPPING14473

 ..................................................................................................STE BIG ROUD14473

 ................................................................. BENHAMMOU AUTO SERVICES14473

 .............................................................STE AZOULAL FORAGE DES PUITS14474

 ....................................................................................................STE EK PRINT14474

 ................................................................................... STE EDDAIH NEGOCE14474

 ........................................................ MOUMEN PEINTURES ET TRAVAUX 14474

 .............................................................................. STE LAABOUB TRAVAUX14474

 .............................................................................. STE LAM DISTRIBUTION14475

 ...............................................................................................STE MALAK ALA14475

 ............................................................................ STE LBOUKHARI BUREAU14475

 ..................................................................................... STE MAM BUILDING 14475

 ........................................................................................ STE MAYGA TRANS14475

 ........................................................................................STE MOHI MARBER14476

 ....................................................................................................STE HT FRUIT14476

 ................................................................................... STE ID HJOUB TOURS14476

 .............................................................................. STE JAOUHARAT SOUSS 14476

 ................................................................................. STE FORIMED SERVICE14476

 .............................................................. STE HERMANOS ALIMENTATION14477

 ................................................................................................STE RONDOUZ14477

 ...............................................................................................STE NEW FIRME14477

 ................................................................STE PLATINUM AMENAGEMENT14477

 ........................................................................... PNEUMATIQUE BEN SALH14478

 ........................................................................................................ST PROMO14478

 .......................................................................................................... REEZMAV14478

 .................................................................................... SOCIETE WA SERVICE14478

 ....................................................................................... STE TRANS TIGHZA14478

 ....................................................................... SOCIETE TRANS SALBADOR14479

 ................................................................................................YAMA NEGOCE14479

14479وينفيس سانتر....................................................................................................... 

 ........................................................................................................... WEDYAS 14479

 ................................................................................................ STE SW PROJET14479

 ...................................................................................... TADLA PARTS AUTO14479

 ....................................................................................... STE TOJANA FOOD 14481

 ..................................................................................................... STE SARFISC14481

 .............................................................................................. STE. SOLO(SURF14481

 ....................................................................................SOCIETE SMARTPRIM14481
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 ......................................................................................... SIT DISTRIBUTION14481

 .......................................................................................... OUD AND WOOD14481

14481اورل تيكنيك......................................................................................................... 

14481شركة ماندوـبـات................................................................................................... 

14481شركة جعمي ماركت............................................................................................. 

14481فيبر ترانس............................................................................................................ 

14481فيبر ترانس............................................................................................................ 

14482إليت بارفان.......................................................................................................... 

 .............................................................................. STE S B CONSTRUCTION14482

14482ليد بروبرتي مروكو سربيس.................................................................................. 

 .......................................................................................... LAAOUINA TRANS14482

14482بن توزيع............................................................................................................... 

 ...............................................................................SOCIETE BELONCE TRAV14482

 ...............................................................................................................L . CHIC14483

 ..................................................................................GENIAL TECHNOLOGY14483

 .................................................................... TAMAINOUT HEBERGEMENT 14483

 .................SOCIETE SUD ETUDE ET COORDINATION AL HANDASSA14483

 ........................................................................ TREMENDOUS SOLUTIONS14483

 ...........................................................PNEUMATIQUE TARIK BNOU ZIAD14483

 ............................................................................................REMPART SOUSS 14483

 .........................................................................................................EVOSOUK 14484

 .......................................................... Société ELEVAGE AGRICOLE MASSA14484

14484شركة شيرو ......................................................................................................... 

 .....................................................................STE AMBULANCE BAB SAHRA14484

 .................................................................................. STE AFOULKI NEGOCE14484

 ........................................................................ ATLAS OFF ROAD EVASION14484

 ........................................................................................ STE DECOR ELAJIAL14484

 ................................................................... Société: Sté(EL(GOUDALI(CARS14484

 ..........................................................................................STE SHIP LOGISTIC14485

 ..................................................................................... STE TECHNOBEAUTY14485

 .......................................................................................... 14485شركة ترانسبور ازيكي

 ....................................................................STE NORTH AFRICA SYSTEME 14485

 ............................................................................... STE NAJAH IRRIGATION14485

 .............................................................................. STE HANSLAI FRERE CAR14485

 .............................. STE EL MANSOURI AUTO PARTS IMPORT EXPORT14486

 ..................................................................................MARHABA AL JANOUB14486

 .....................................................................................................MYRA AJYAD14486

 ....................................................................................................... STE BANSSI14486

 .......................................................... STE ALA SUD GRANITE ET MARBRE14486

 ...............................................................................................................STE AJLI14486

 ................................................................................. STE AVENIR ELJANOUB14486

 ................................................................... STE AUTO ECOLE TAMOUNTE14486

 .......................................................... STE ATLANTIC TOURNAGE DE SUD14487

14487شركة أوريون دولتا كونساي................................................................................ 

 ................................................................................................. STE VOTRELEC14487

 .................................................................................................. STE ROMELEC14487

 .............................................................. AGRI INVEST DEVELPMENT SARL14487

 .................................................................................... LYMOUNAMED 14488شركة

14488شركة TOP OF TOP TRADING ش.م.م........................................................... 

 .....................................................................................Société OMEGA SOFT14488

 ...........................................................HQ(HOLDING(COMPANY (HQHC(14488

 ........................................................... STE CONFIDA IMPORT SARL D’A.U14488

 ............................................................................  ATLANTIC SHRIMP 14488شـــركـــة

 .....................................................................................................SDA AGRICO14488

 ........................................................ PEPINIERE(LA(BELLE(PLANTE» SARL«14488

 ................................................................................................................IRNAM14489

 .. Société(AUTO(ECOLE(KHARRAZI(SARL(au(capital(de 100.000 DHS14489

 ....................................................................... SOCIETE MOMAB SERVICES14489

 ......................................................................... SOCIETE AMINA FLOWERS14489

 .........................................................................................OUM ZAYD TRANS14489

 .................................................................................STE N.A.B.S.A TRAVAUX14489

 ............................................................................................................NJP SARL14489

 ......................................................................... AMAGORE GOLD OIL 14489شركة

14489سيرفيس اي بنو ليشالي........................................................................................ 

 ..............................................................SERVICES ET PNEUS LES CHALETS14489

 ..................................................................................... SOCIETE RAFII ALIME14491

 ..................... INTERNATIONAL HEALTH SERVICES en abréviation IHS14491

 ....................................................................................................A.L BUSINESS14491
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 ...............................................................................................................SPETRA14491

14491شـركـة البناءو تجهيزات عدلي................................................................................ 

 .................................................................WORK FORCE DEVELOPEMENT14491

 ........................................................................................ FASHION FACTORY14491

 ............................................. »STE »TASSNIME(POUR(DIVERTISSEMENT14491

 .............................................................................. RESTAURANT BAB SOUR14491

14491 بينمو اومو............................................................................................................ 

 ........................................................................ » AL MASJID INVESTMENT »14492

 ..............................................................................BELAMINE CONSULTING14492

 ................................................................................................................. 14492والكاش)

 ....................................................................................... » ALA MED TRANS »14492

 .....................................................................................................MAGH-TECH14493

 ....................................................................................................... KMG AUTO14493

 ....................................................................................... ROSEMARY AFRICA14493

 ............................................................................................SNACK SERVICES 14493

 ................................................................................................. BAHADI DECO14494

 ..................................................................... STE AHL OUAZZAN INVEST -14494

 ..................................................................................KHAIRALLAH CONSEIL14494

 ...................................................................................................» DBICHCAR »14494

 ........................................................................................ OBJETS DE DESIGN14494

 ........................................................................................... JAOUDA TOWERS14495

 ......................................................................................ADANISSO ELECTRO14495

 ....................................................................................................... CASH FRIES14495

 ......................................................................................ASIA EXPRESS FOOD14495

 ........................................................................................ » Y&Z(Olivia » 14495شركة

 ........................................................................................... STE THE M HOME14496

 .........................................................................................................SANICHEN14496

 ....................................................................... ALL TOWN SKIN CARE PARA14496

 .................................................................................................THE PINK TREE14496

 .........................................................................................................»RIAPARTS14497

 .....................................................................»ETOILE - STATION(SERVICE » 14497

 ..............................................................................» LA FERME DU BASILIC »14497

 ....................................................................... »NEW(SERVICE & GESTION »14497

 .............................................................................................. SILVER STATION14497

 ..........................................................................................................» LABOD »14498

 ........................................................................  STATION SERVICE FDALATE14498

 .............................. MAROC(SERVICE & GESTION(D’INVESTISSEMENT14498

 ................................................................ SAPALA(INTERNATIONAL  SARL14498

 ............................................................................................ STE BOUTRAPU -14498

 ................................................................................................HIM PARTNERS14498

 .......................................................................................................PRODIGIA »14499

 .............................................................................................................IS VALUE14499

 .................................................................................................MCA FACTORY14499

 ........................................................................... PHARMACIE CASA IMANE14499

 .................................................................................. 4P COMMUNICATION14499

 ................................................................................................................. 14511نانز  )

 .................................................................................................. RIVIERA DARB14511

 ......................................................................................... OTAT TRANSPORT14511

 ........................................................CONSULTING MAINTENANCE ELEC“14511

 ............................................................................... HA. XVAL(CONSULTING14511

 .................................................................................................................  ZMRS14511

 ........................................................... SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LALI14511

 .......................................................................................... FM AGENCY  14511شركة

 ................................................................................................................. 14511رانصار)

 .... RIFFLET & REDAD(ASSISTANCE & ACCOMPAGNEMENT » 2R2A«14511

 .....  » CENTRE TECHNIQUE DE CERTIFICATION PROFESSIONNELLE14511

14512ماشيتيكس........................................................................................................... 

 .................................................................... MENARA PALMERAIE MPHS »14512

 .................................................... SOCIETE PRO-ORIENTAL COMPAGNIE14512

 ................................................................ GROUPE ARKI CONSTRUCTION14512

 ................................................................................ FIBRE OPTIQUE TRANS 14512

 .........................................................................................................STE RINGA14513

 ............................................................. CENTRE ESTHETIQUE BY MARWA14513

 ...................................................................................................GEOSERVICES14513

 ....................................................................................................... LAGTOUAA14513

 ................................................................................................MUSSI SAHARA14514

 ............................................................................................OUABA TRAVAUX14514

 ................................................................................. STE BINAYAT AL AMAN14514
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14514شركـة محدودة املسؤولية ................................................................................... 

 ................................................................ STE DIYAFAT SOUSS AL JADIDA 14514

 ...............................................................................  STE KAOUTAR MARKET14515

 ............................................................................... STE YARIMED TRAVAUX14515

 ....................................................................STE CENTRE VISION EL HORRI14515

 ...............................................................................................STE(GOUMRI .K 14515

 ........................................................................... MOULIN D OLIVE RAWAA14515

 ...........................................................................................................STE MC3E14516

 .............................................................................STE ENCASERVICES PRIVE14516

 .....................................................................................................POINT CLAIR14516

 ......................................................................................BETWEEN-US-COFFE14516

 ............................................................................................AIMRAN GLOBAL14516

 ..............................................................................................RAKA AGRICOLE14517

 .................................................................................................. LGIL SERVICES14517

 ..............................................................SIGMA COMMODITIES TRADING14518

 ............................IRAZAN WEB MARKETING«IRAZAN CONSULTING«14518

 ...................................................COOPERATIONDS BUILDING SERVICES14518

 ......................................................COOPERATIONS BUILDING SERVICES14518

 ......................................................COOPERATIONS BUILDING SERVICES14519

 ............................................................................................FUTURAMA SARL14519

 ................................................................................................AJALAT MARTIL14519

 .......................................................................................................... PLAESTRA14519

 ..............................................................STE TEGARDA SECURITE SARL AU14511

 ......................................................................................AL MAMLAKA GOLD14511

 ...................................................... GROUPE SCOLAIRE DE GUELIZ PRIVE14511

 ......................................................................................AL MAMLAKA GOLD14511

 .................................................................................................................  KMI14511

 ........................................................................................................ SMAFMAN14511

14511بوخريص تور........................................................................................................ 

 ....................................................................................................... RITA IMMO14511

 ................................................................................................................. ( KMI14512

 .................................................................................................................  KMI14512

 ..........................................................................................................TRAVOLIK14512

 .................................................................................................................  KMI14512

 .................................................................................................................  KMI14513

 ......................................................................................... BUILDING STUDIO14513

 ......................................................................................................NEW OPERA14513

 ............................................................ LOTISSEMENT JNANE DALIA SARL14513

 .................................................................................................................  KMI14514

 ................................................................................................................ LOZAL14514

 ......................................................................................................... BH FATMA14514

 .................................................................................................................  KMI14514

 .................................................................................................. STAND SANTE14515

 ...............................................................................................................KLEKAL14515

 ..................................................................................STE TRANSFERT NAJIM14515

 ..................................................»RX CONSULTING» »14515«إور إكس كونسيلتينغ

 ......................................................................................... SKOURA TRADING14516

 ....................................................................................... ADRAR ZAIDA SARL14516

 .....................................................................................................DIS IT DITCO14516

 ......................... Pharmacie CASA MABROUKA14517 ش م م ذات مساهم وحيد

 ............................................................................................. RAINBOW14517 ش م م

 .................................................STE DARDOUR FERRONNERIE SARL AU 14517

 ..................................................STE DARDOUR FERRONNERIE SARL AU14517

 .....................................................................................................JEM EXPERTS14517

 .....................................................................................................LAARTI RAYA14518

 .......................................................................................... PARA TAKADOUM14518

 ........................................................................... STE METRE ET GENIE CIVIL14518

14518ما فابريك.............................................................................................................. 

 ............................................................................................... NAILA UNIVERS14518

 .........................................................MR INTERNATIONAL14519م ر انتيرناسيونال

 ........................................................................................................... ZARGINA14519

 ............................................................................................................. PAP ALU14519

 .......................................................................SOCIETE FRIO FRESH TRANS14521

14521طوبا سود............................................................................................................. 

 ..................................................................................TRANSOUMGHAR Sarl14521

 .................................................................ECOLE LE ROUSSILLION PRIVEE14521

 .............................................................................IMMO DEVELOPPEMENT14521

 .............................................................................IMMO DEVELOPPEMENT14521
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 ...................................................... INNOVATION BUSINESS SOLUTIONS14521

 .................................................................. SOCIETE IKHOUANE TOUABET14521

 ............................................................................................................. PAP ALU14522

 ............................................................................................OSCAR MARTIME14522

 ................................................................................................ STE YOUTI CAR14522

 ......................................................................................SWEDENE OUASSINI14522

 .................................................................HARCHLI(Services (HS) SARL(AU14522

 ..................................................................................... MIRAZA IMMO 14523شركة

 ................................................................................................TM ALL IN ONE14523

 ..............................................................................Right Road Transport RRT14523

 ..................................................................................MOROCCO TOP TRIPS14524

 .....................................................................................SOCIETE IYAD TRADE14524

 ......................................................................................PLANTS HORTICOLE14524

 ..............................................................STE GROUPE SCOLAIRE JIL IKRAA14525

 ...................................................................................FAKIR DE COMMERCE14525

 .................................................................................................................  AHML14525

 ............................................................................... STE LARASE DES SABLES14526

 ...........................................................................STE ZIRARI DISTRIBUTION14526

 ................................................................STE TIRIZITE TRAVAUX SARL A.U14526

 ...................................................................................... SOLABOU TRAVAUX14526

 ......................................................................................................... STE SILSAL14527

 ......................................................LANGUAGE AND CULTURE LAB PRIVE14527

 .............................................................................WE INVEST CONSULTING14527

 ...........................................................................................BELGHITI IAAMAR14527

 ......................................................................................................ONE SEE ME14528

 ............................................................................. INS INVEST 14528إ ن س أنفيست

 ...................................................ABRAR COSMETIQUE IMPORT EXPORT14528

 ................................................................................WORLD SKY BATIMENT14528

 ........................................................................ENSEMBLES TRAVAUX LUXE14529

 .............................................................................. AMALIA TRANS SARL AU14529

 ..............................................................................SOCIETE(ATTAARIK & CO14531

 .................................................................................................................  BATI B14531

 ..................................................................................................STE VALUELAB14531

 ....................................................................................... STE LOGIVIA TRANS14531

 ................................................................................................. ANTER INVEST14531

 RALE DE DEVELOPPEMENT ET D’INNOVATION DU NORD

 ....................................................................................‘’G.D.I.N.’’ SARL14531

 ....................................................................................................STE PISAMAC14532

 ................................................................................................................ 14532فاموناج

 ..................................................................................................NABAM AUTO14532

 ............................................................................................................ JE SCRUB14533

 ...................................................................................................GIABI CENTER14533

 .................................................................................HOME FISH COMPANY14533

 ................................................................................................ ELBAKALBINAE14533

 .......................................................SOCIETE MATA MATERIAUX SARL AU14534

 .....................................................................ENTREPRISE GAIN ALBARAKA14534

 ..................................................................................LOUGAINE INDUSTRIE14534

 ......................................................................................................TIZI BRIQUE14535

 .......................................................................................... ANC MARRAKECH14535

 .............................................................................................................TASRITH14535

 .....................................................................ENTREPRISE GAIN ALBARAKA14536

 ..............................................................................................KABILA EL AALIA14536

 ...............................................................................DOUHA JEANS TEXTILES14536

 ...................................................................................... FUTURE PRINT SARL14536

 ................................................................................................WINTER THREE14537

 ...........................................................................................REST& RELAX(CAR14537

 ................................................................................... JMO CONSTRUCTION14537

 ........................................................................................................STAR VILLA14538

 .........................................SOCIETE ZENNOUHI IMPORT EXPORT SARL14538

 ..............................................................................................HRAOUI HAMID14538

 ...........................................................................................................EXINVEST14538

 ................................................................................... HRAOUI HAMID SARL14538

 STE SEKKA DE CONSTRUCTION ET DE PROMOTION

 ...................................................................................... IMMOBILIERE14539

 STE SEKKA DE CONSTRUCTION ET DE PROMOTION

 ...................................................................................... IMMOBILIERE14539

 .....SEKKA DE CONSTRUCTION ET DE PROMOTION IMMOBILIERE14539

 ..................................................................................................SNACK LOCAL14539
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 ......................................................................................................... LOCSPACE14541

 .................................................................................................................  SMDR14541

 ....................................................................................................FLEG MAROC14541

 .......................................................................INCLUSIVE MOROCCO SARL14541

 .........................................................................................................GARDOUZ14541

 ..........................................................................................CONTEXT TRAVAU14541

 .............................................................................AZROUT ALIMENTATION14541

 ...................................................................................................B.H.S PROMO14541

 ...............................................................................................................TILASIN14542

 .................................................................... PARA PHARMACIE IDEAL CITY14542

 ............................................................................................................KAF YOD14542

 .................................................................... PARA PHARMACIE IDEAL CITY14542

 ..................................................................................................AMBASSY CAR14543

 ................................................................................................. PROMOSOLID14543

 ............................................................................................................ BEL DRIP14543

 ...................................................................................................HYPER IMMO14543

 ......................................................................................................MOROPACK14544

 ........................................ PRIVATE SOLUTIONS 14544بريفات سوليسيون ش م م

 ................................................................................................................ENIBAT14544

 ...................................................................................... SCIENCE NEVER LIES14544

 ...................................................................................................... SB HAWZYA14545

 ................................................................................................................IFRFAN14545

 ....................................................................................................... SCALEDESK14545

 ........................................................................................................... TF INDUS14545

 ......................................................................................................... STE ILRINE14546

 .............................................................................................GHONAN IMMO14546

 ......................................................................................... SLIMANI EQUIPRO14546

 ............................................................................................... SALBIB PROMO14547

 ....................................................................................... STE AGLOS ZELMAT14547

 ....................................................................................UNITRY INVESTMENT14547

 ..............................................................................SOCIETE BIMEX NEGOCE14547

 ........................................................... KANASS TRAVAUX ET TRANSPORT14548

 .................................................................................................. ESTILO ROMA14548

 ................................................................................................. 14548إلت�شي دول طنجة

 .........................................IMOBILIER GROUPE IMAD CONSTRUCTION14548

 .............................ADAPT MANAGEMENT SOLUTIONS CONSULTING14549

 ......................................................................................................... BARBARES14549

 ................................................................................................ IMISA FINTECH14549

 .............................................................................. MH&MB(TRAVAUX(SARL14551

14551م ب ب ن كومباني................................................................................................ 

 ....................................................................................... 14551العيون انفيستي جروب

 .................................................................................................FATIZIN FOOD14551

 .................................................................................. MJ GLOBAL EXPERTISE14551

 ............................................................................................NOYAU SERVICES14551

 ...................................................................................................ATLAS PRUNE14552

 ...................................................... EAST WEST BUSINESS NETWORKING14552

 ................................................................................................IRRI BOUI TRAV14552

 ........................................................................ BEN HMAD ENERGY TRANS14553

14553داتانامك............................................................................................................... 

 ..............CENTRE DE DIALYSE ET DES MALADIES RENALES D’AZILAL14554

 .....................................................................................................SBIHI TRANS14554

 .............................................................................................. JRAIDI TRADING14554

 .....................................................................MICRO BANKING SOFTWARE14554

 .......................................................................................................ADVICE TEX14555

 ....................................................................................STE 2A(AGRI(BIOTECH14555

 .....................................................................................................VALTRI MED 14555

 .........................................................................................ECONET PRESSING14556

 ......................................................................................................CLOUDFRET14556

 ..................................................................... 14556مدرسة كليفورنيا للطالب الخاصة

 ........................................................................................................ZINEB PRO14557

 ......................................................................................................CLOUDFRET14557

 .....................................................................................................BETOMAYSA14557

 ......................................................................................ALICIA RESTAURANT14558

 ........................................................................ LE MONITEUR IMMOBILIER14558

 ........................................................................................... F.H GLOBAL SARL14558

 ................................................................................................. AYYADA SHOP14558

 ................................................................................... GLOBAL CVT SARL AU14559

 ......................................... SHIPPING(MAROCO(CORPORATION »SMC«14559
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 ................................................................................................ HYDRAVOLTEC14559

 ...............................................................................................MVSLA PROMO14561

 ............................................................................... EZDROG TRAV SARL AU14561

 ..............................................................................................STATION ATTAW14561

 ...................................................................................... SPORT ET BIEN ETRE14561

 ...................................................................................................... IT CONCEPT14561

 ..................................................................................FERSK MULTISERVICES14561

 ....................................................................................................LAROUZ CAR14562

 ..............................................................................................TEGIC HOLDING14562

 ................................................................... CENTRALE EXPERT INDUSTRIE14562

 ..........................................................................................EG6 PLUS(FLUIDES14562

 ................................................................................................... JAD FASHION14563

 ................................................................ ORLANDO EQUIPEMENT AUTO14563

 ..................................................................................................HER TRADING14563

 .........................................................DGERMANS TRANS 14563دجيرمانس ترونس

 ..................................................................SADRAOUI-PEINTURE SARL AU14564

 ............................................................................................. STE JH BUSINESS14564

 .........................................................................................G.M PARA SARL AU14564

 ................................................................................................... 14565رياض العصفور

 ...................................................................................................... SILK INVEST14565

 ..................................................................... HUILERIE OUED MOULOUYA14565

 .....................................................................STE IMPRIMERIE AL OUSOUD14565

 .........................................................SOCIETE DE COMMERCE AGRICOLE14566

 .....................................................................................................KIRIKO MAR14566

 ................................DISCOVERY CHILDCARE ANS PRESCHOOL PRIVE14566

 ..................................................................................................FIHCHI TRANS14567

 ..................................................................................................FIHCHI TRANS14567

 ..............................................................................................................DISHOP14567

 ............................................................................ AFSTUDIO PRODUCTION14567

 ..............................................................RADIOLOGIE ABOUMADI SETTAT14568

 ............................................................................................... DINARI FRUTAS14568

 ............................................................................................................JATCONS14568

 .............................................................................SOCIETE BACHABNI SARL14569

 ...................................................................................... NCS MANAGEMENT14569

 .............................................................................. STE ASSERS TRANSPORT14569

 ..............................................................................STE ACHLHI TRANSPORT14569

 ...................................................................................... NCS MANAGEMENT14569

 .................................................................... AL KARAM SERVICES SARL AU14569

 ............................ SOCIETE BOUIBLANE PRODUITS AGRICOLES SARL 14571

 .................................................................................. INSTIGLIO MOROCCO14571

 ..............................................................................................................S.O.H.M14571

 .......................................................................................... STAA IMMOBILIER14571

 ..................................................ASSALA CONFECTION 14571اصالة كونفكسيون

 ....................................................................................................... S.Y.M INOX14571

 .......................................................................................................S.N BEAUTY14571

14572مـوروكـان ســي أويـسـتــر.......................................................................................... 

 ................................................................................ SRAGHNA IMMOBILIER14572

 ................................................................................................................ REYAN14572
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 I.  -  إعالنات قانونية

14391الجريدة الرسمية عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121) 

KHAOUDA ERRAOUI شركة
ش.م.م

املقر االجتماعي : سوق اسجن
رقم 16 جماعة اسجن اقليم وزان

فسخ الشركة
تسمية املصفي

االستثنائي) العام  الجمع  إن 
بتاريخ املنعقد  الوحيد   للشريك 

9)وونيو)2121)قد قرر ما ولي):
فسخ الشركة قبل األوان ابتداء)

من هذا التاريخ.
محمد) الراوي  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم 
بوزان) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2121 وونيو) (17 بتاريخ)

.3143
1 P

PRESTIGE GLASS شركة
ش.م.م بشريك وحيد

استقالة مسيرة وتعيين مسيرة 
جدودة

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
 2121 وونيو) (11 بتاريخ) املنعقد 
 PRESTIGE GLASS للشركة املسماة)
درهم) (111.111 رأسمالها) ش.م.م،)
ومقرها االجتماعي حي العذور تجزئة)
تقرر وزان،) (319 رقم) (1  النهضة)

ما ولي):
استقالة السيدة سناء)خلطي من)

وظيفتها كمسيرة للشركة.
خلطي) فدوى  السيدة  تعيين 
للشركة) للشركة  الوحيدة  املسيرة 

ملدة غير محدودة.

بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم 
بوزان) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
عدد) تحت  (2121 وونيو) (15 بتاريخ)

219)مسجلة تحت رقم)1427.
2 P

PRESTIGE GLASS شركة
ش.م.م بشريك وحيد

تفويت حصص اجتماعية
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
 2121 وونيو) (11 بتاريخ) املنعقد 
 PRESTIGE GLASS للشركة املسماة)
درهم) (111.111 رأسمالها) ش.م.م،)
ومقرها االجتماعي حي العذور تجزئة)
تقرر وزان،) (319 رقم) (1  النهضة)

ما ولي):
من) االجتماعية  الحصص  بيع 
لفائدة) خلطي  سناء) السيدة  طرف 

السيدة فدوى خلطي.
بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم 
بوزان) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
عدد) تحت  (2121 وونيو) (15 بتاريخ)

219)مسجلة تحت رقم)1427.
3 P

CAUDIGEF FIDUCIAIRE SARL(ائتمانية

شارع الجيش امللكي حي املنزه،)رقم)921

الشقة رقم)1،)الرباط

الهاتف):)15.37.79.55.73

OSISOFTWARE
SARL

رأسمالها : 211.111 درهم
مقرها : رقم 2 زنقة عنابية حي 

الرياض قطاع 11 الرباط
السجل التجاري بالرباط رقم : 

119291
العام) الجمع  مداوالت  بمقت�شى 
االستثنائي املنعقد بتاريخ فاتح وونيو)
2121،)املسجل بتاريخ)9)وونيو)2121 

 RE:212111237472146(تحت رقم
 O R : 1 8 8 1 3 / 2 1 2 1

RP:7111251147211)قرر ما ولي):
حصة) (681 بيع) على  املوافقة 
كودوجيف) الئتمانية  العائدة 
 CAUDIGEF FIDUCIAIRE SARL
اإلسماعيلي) سعد  السيد  لفائدة 
ذات) شركة  كودوجيف  اإلدري�شي 

املسؤولية املحدودة.
حصة) (321 بيع) على  املوافقة 
كودوجيف) الئتمانية  العائدة 
 CAUDIGEF FIDUCIAIRE SARL
 OSISOFTWARE شركة) لفائدة 

.SARL
والسابع) السادس  الفصل  تغيير 
املتعلقين) األسا�شي  القانون  من 
تحيين) مع  الشركة  رأسمال  بتوزيع 

القانون األسا�شي بشكله الجدود.
بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بالرباط بتاريخ)21)وونيو)2121)تحت)

.D115624(:(رقم
قصد النشر واإلعالن

4 P

 CAUDIGEF ائتمانية
FIDUCIAIRE

SARL
شارع الجيش امللكي حي املنزه

رقم 921، الشقة رقم 1، الرباط
الهاتف : 15.37.79.55.73

السجل التجاري بالرباط رقم : 
57767

تعيين مسير جدود إلتمانية 
كودوجيف

العام) الجمع  مداوالت  بمقت�شى 
وونيو) (3 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 
وونيو) (8 بتاريخ) املسجل  (،2121

،2121

 RE:212111236792146(تحت رقم

 O R : 1 8 7 6 3 / 2 1 2 1

RP:7111251291215)قرر ما ولي):

السيد) استقالة  على  املوافقة 

محاسب) لحني�شي  اللطيف  عبد 

كودوجيف) الئتمانية  كمسير  معتمد 

 CAUDIGEF FIDUCIAIRE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة مع)

إبراء)ذمته خالل الفترة السابقة.

حصة) (1111 بيع) على  املوافقة 

العائدة للسيد عبد اللطيف لحني�شي)

إلى السيد عبد السالم ناجي)-)محاسب)

معتمد بمدونة الرباط.

السالم) عبد  السيد  تعيين 

بمدونة) معتمد  محاسب  (- ناجي)

كودوجيف) الئتمانية  كمسير  الرباط 

 CAUDIGEF FIDUCIAIRE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

والسابع) السادس  الفصل  تغيير 

والخامس عشر من القانون األسا�شي)

الشركة) رأسمال  بتوزيع  املتعلقين 

والتسيير مع تحيين القانون األسا�شي)

بشكله الجدود.

بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ)17)وونيو)2121)تحت)

.D115582(:(رقم
قصد النشر واإلعالن

5 P
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ETOILE IMMOBILIERE شركة
ش.م.م

مقرها االجتماعي : وجدة تجزئة 
العاقل طريق بني عين مطهر

رقم 416
رأسمالها : 411.111 درهم

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
 2121 وناور) (21 بتاريخ) املنعقد 
وونيو) (14 بتاريخ) بوجدة  واملسجل 
املحدودة) بشركة  الخاص  (2121
 ETOILE املسماة) املسؤولية،)
رأسمالها) ش.م.م،) (IMMOBILIERE
االجتماعي) ومقرها  درهم  (411.111
بوجدة تجزئة العاقل طريق بني عين)
املسجلة تحت رقم) (416 مطهر رقم)

26229)تبث ما ولي):
وفاة السيد احمد اومليدي.

تقسيم الحصص االجتماعية التي)
كانت بحوزته حسب نصيب الورثة.

من) الشركة  رأسمال  من  الرفع 
درهم) (751.111 إلى) (411.111 مبلغ)
مع زيادة في عدد املساهمين في هذه)

الشركة.
تبعا لهذا تم تغيير الفصول رقم)6 

و7)من القانون األسا�شي للشركة.
بمكتب) القانوني  اإلوداع  تم 
بوجدة) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2121 وونيو) (23 بتاريخ)

.2318
6 P

PARA RIVIERE D’OR
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتاريخ العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين) وضع  تم  (،2121 وونيو) (15

الشركة ذات املميزات التالية:
.PARA RIVIERE D’OR(:(التسمية
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املوضوع):)

تصدور،) استيراد،) بيع،) شراء،)
وتمثيل أي منتجات شبه طبية،)وشبه)
بالنباتات،) ومعالجة  صيدالنية،)
وعطور،) التجميل  ومستحضرات 
ومنتجات صحية ومكمالت غذائية،)
وبشكل عام جميع املنتجات املشتقة

تصدور) استيراد  توزيع  تغليف 
جميع) وتسليم  نقل  بيع  شراء)
وكذلك) أعاله  املذكورة  املنتجات 
الطبية) والشبه  الطبية  املنتجات 
وجميع األجهزة الطبية وشبه الطبية)

وجميع األجهزة الجراحية.
الدراسة واالقتناء)بجميع أشكاله)
واملساهمة في نقل واستغالل جميع)
براءات االختراع والعالمات التجارية)

والعمليات والتراخيص.
التجارة والتجارة بشكل عام بكافة)

أشكالها،)االستيراد والتصدور.
حي) (242 رقم) (: الرئي�شي) املقر 

العودة العيون.
الرأسمال):)حدد في مبلغ)111.111 
حصة من) (1111 إلى) درهم مقسمة 

فئة)111)درهم موزعة كالتالي):
الياس مؤدون):)511)حصة.

املصطفى شقوف):511)حصة.
الياس) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

مؤدون.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإلوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (2121 وونيو) (25 بتاريخ)
وتم تسجيلها بالسجل) (2121/1981
التحليلي) الرقم  تحت  التجاري 

.37229
7 P

ITAL FBS
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
فاتح) بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 
وونيو)2121،)تم وضع قوانين الشركة)

ذات املميزات التالية:
.ITAL FBS(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة.

املوضوع):)
لجميع) والدولي  الوطني  النقل 

البضائع،)النقل لفائدة الغير.
نقل األمتعة غير املصحوبة لفائدة)

الغير.
نقل املستخدمين لفائدة الشركة)

ولفائدة الغير.

والدولي،) الوطني  املبرد  النقل 
املدن) بين  وفيما  الحضري  النقل 

لألشخاص والبضائع.
واآلالت،) املركبات  جميع  نقل 

تأجير شاحنات نقل البضائع.
جميع) وتشغيل  وإدارة  تأجير 

الشركات أو وكاالت النقل.
أو) خاصة  بصفة  القيام،)
باالشتراك،)بجميع أنواع النقل البري)

.T.I.R(الدولي
تمثيل جميع الشركات الوطنية أو)

األجنبية في مجال النقل.
استيراد وتصدور.

حي) (242 رقم) (: الرئي�شي) املقر 
العودة العيون.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)111.111 
حصة من) (1111 إلى) درهم مقسمة 

فئة)111)درهم موزعة كالتالي):
عبد الغني فهادي):)341)حصة.

بالل زويطي):)331)حصة.
مريم شركة):)331)حصة.

اإلدارة):)تسير من طرف عبد الغني)
وعزيز) زويطي  الهادي  عبد  فهادي،)

شركة.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإلوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (2121 وونيو) (24 بتاريخ)
وتم تسجيلها بالسجل) (2121/1942
التحليلي) الرقم  تحت  التجاري 

.37185
8 P

HABIBI BURTON
شركة ذات مسؤولية محدودة

بعد قرار محضر الجمع العام غير)
2121،)مسجل) 18)فبراور) العادي في)
بنفس املدونة بتاريخ)23)فبراور)2121 

وبدو أن األخيرة قد قررت):
نقل مقر الشركة من):)طنجة،)حي)
سوق) أمام  (6989 تجزئة) مسنانة،)

القرب.
شارع امراح القصبة في) (29 (: إلى)

نفس املدونة.
إجراء)اإلوداع القانوني في املحكمة)
مارس) (11 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)2366.
9 P

بريس
شركة ذات مسؤولية محدودة

املقر الرئي�شي : طنجة، 7، شارع 
الفارابي

العام) الجمع  محضر  قرار  بعد 
الغير عادي في)24)فبراور)2121،)وبدو)

أن األخيرة قد قررت):
أكالي محمد) السيد  وفاة  إعالن 
استمرار) وقرار  الشريك  لطفي 

الشركة مع ورثته.
مراقبة التوزيع الجدود لرأس املال)

االجتماعي.
املصادقة على قوانين اإلدارة التي)
املعمري) الوسيني  السيدة  نفذتها 

سعاد.
املعمري) الوسيني  السيدة  تعيين 

سعاد مدورا للشركة.
من) و15) و7) (6 املادة) تعدول  تم 

النظام األسا�شي وفقا لذلك.
إجراء)اإلوداع القانوني في املحكمة)
التجارية بطنجة بتاريخ)5)أبريل)2121 

تحت رقم)3232.
10 P

STE FACILITE TRANS
SARL

العام) الجمع  ملحضر  تبعا 
 2121 ماي) (19 بتاريخ) االستثنائي 
 STE FACILITE املسماة) للشركة 
 111.111 رأسمالها) (،TRANS SARL
رقم) (: االجتماعي) العنوان  درهم،)
 257)زنقة توكان حي كريمة سال تقرر

ما ولي):
الحصص) نصف  تفويت 
السيد) من  حصة  (511 االجتماعية)
محدق) السيد  إلى  محمد  اإلدري�شي 

ووسف.
استقالة السيد اإلدري�شي محمد)
السيد) وتعيين  الشركة  من  املدور 
 STE جدود) مدور  ووسف  محدق 

FACILITE TRANS SARL
التزام املشتري.

ووسف) الزنتيتي  السيد  (: املسير)
والسيد محدق ووسف.



14393الجريدة الرسمية عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121) 

السيد الزنتيتي ووسف) (: التوقيع)

والسيد محدق ووسف.

تحيين النظام األسا�شي للشركة.

االبتدائية) باملحكمة  اإلوداع  تم 

بتاريخ (36913 رقم) تحت   بسال 

21)وونيو)2121.

11 P

شركة األمان للحبوب والقطاني
شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 2.111.111 درهم

املقر االجتماعي : الحي الصناعي

بنسودة الوفاء القطعة 59 فاس

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املنعقد بفاس بتاريخ)25)وونيو)2121 

قرر شركاء)الشركة ما ولي):

من) االجتماعية  الحصص  هبة 

املهدي) علوي  شريفي  السيد  طرف 

لفائدة اآلنسة شريفي علوي سعاد.

بقيمة) الشركة  رأسمال  تحرير 

1.111.111)درهم.

من النظام) و7) (6 تعدول البندون)

األسا�شي للشركة.

األسا�شي) القانون  استيفاء)

باملحكمة) إوداعه  تم  الذي  للشركة 

وونيو) (25 بتاريخ) بفاس  التجارية 

السجل) (3111 رقم) تحت  (2121

التجاري رقم)61339.

12 P

SOCIETE SOGETRAMA GLS
العادي) العام  الجمع  بمقت�شى 

 2121 أبريل) (27 بتاريخ) املنعقد 

تم) ج.ل.س  صوجيتراما  لشركة 

املجلس) أعضاء) صالحية  تجدود 

اإلداري ملدة ست سنوات.

املجلس) اجتماع  وبمقت�شى 

تعيين) تم  اليوم،) بنفس  اإلداري 

السيد فؤاد فاهم رئيسا له.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) بالرباط  االبتدائية 

2121)تحت رقم)114884.
ملخص من أجل النشر

13 P

 SOCIETE ALCATIM
INDUSTRIES

السنوي) العام  الجمع  بمقت�شى 
ماي) (24 بتاريخ) املنعقد  للشركاء)
2121)تم تمدود صالحية املسير ملدة)

ثالث سنوات.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (3 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

2121)تحت رقم)5834.
ملخص من أجل النشر

14 P

SOCIETE ROCK SYSTEMS
السنوي) العام  الجمع  بمقت�شى 
بتاريخ املنعقد  الوحيد   للشريك 
صالحية) تمدود  تم  (2121 ماي) (7

املسيران ملدة ثالث سنوات.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (3 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

2121)تحت رقم)5833.
ملخص من أجل النشر

15 P

 BAGUETTES DECORATIVES
ET CADRES

BADEC
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها : 1.111.111 درهم
مقرها االجتماعي : املجمع الصناعي

الزهراء تجزئة 29 الولجة - سال
رقم السجل التجاري 3777 سال

تصفية الشركة
الجمعية) مداوالت  بمقت�شى 
بتاريخ املنعقدة  العادوة   العامة 
31)أبريل)2121)بسال،)وافق الشركاء)
وإعفاء) التصفية،) حسابات  على 
من) الزنيدي  املنعم  عبد  السيد 
ذمته في شأن تسييره) وإبراء) مهامه،)
التصويت) وكذا  كمصفي،) للشركة 
لتوزيع الرصيد الصافي للتصفية تم)

النطق بإتمام عملية التصفية.
حسابات التصفية أودعت بكتابة)
بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2121 وونيو) (21 بتاريخ)

.36915
خالصة وبيان املصفي

16 P

STE EXTRAPLAT
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات شريك وحيد

بتمارة) مؤرخ  محضر  بمقت�شى 
القوانين) وضع  تم  (2121 وونيو) (11
األساسية لشركة محدودة املسؤولية)
املميزات) ذات  وحيد  شريك  ذات 

التالية):
واملأكوالت) شاي  قاعة  (: الهدف)

الخفيفة.
حي) (4 رقم) محل  (1358 (: املقر)

الوفاق تمارة.
بما) املال  رأس  حدد  (: املال) رأس 

قدره)111.111)درهم.
تدار الشركة من طرف) (: التسيير)
غير) ملدة  هشام  املالك  عبد  السيد 

محدودة.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإلوداع 
بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2121 وونيو) (23 بتاريخ)

السجل التجاري)133615.
17 P

KDM TRAV
SARL

الكائن مقرها : الشقة رقم 2 تجزئة 
فضل هللا والسعادة رقم 16

تمارة
بيع حصص اجتماعية

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 
21)ماي)2121)قد أجمع مسير شركة)

KDM TRAV)على ما ولي):
بيع حصص اجتماعية):)من طرف)
السيد) إلى  الخالدي  ادريس  السيد 

املصطفى الخالدي):)511)حصة.
ادريس) السيد  املسير  استقالة 
املصطفى) السيد  وتسمية  الخالدي 

الخالدي كمسير وحيد للشركة.
تحيين القانون األسا�شي للشركة.

اإلوداع) تم  (: القانوني) اإلوداع 
الضبط) بكتابة  األول  القانوني 
الرباط) بوالوة  التجارية  باملحكمة 
رقم) تحت  (2121 وونيو) (14 بتاريخ)

.115414
17P مكرر

STE CHARCODIS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تصفية

الوحيد) والشريك  املسير  قرار  إثر 
STE CHARCODIS SARL لشركة)
املحدودة،) املسؤولية  ذات  شركة 
مقرها) درهم،) (111.111 رأسمالها)
15،)شارع األبطال،) رقم) (: االجتماعي)

شقة رقم)4،)أكدال،)الرباط.
تمت) املصفي  تقرير  قراءة  وبعد 
التصفية) حسابات  على  املصادقة 
ذمة املصفي والنطق بإقفال) وإخالء)

عمليات التصفية.
بكتابة) تم  القانوني  اإلوداع 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
أبريل) (7 بتاريخ) (112546 رقم) تحت 

.2121
18 P

ATTIJARI WAFA BANK
شركة مساهمة

رأسمالها االجتماعي : 
2.131.729.871 درهم

املقر االجتماعي : 2، شارع موالي 
ووسف، الدار البيضاء

مؤسسة بنكية مرخص لها بمقت�شى 
قرار وزير املالية واالستثمارات

رقم 13-2269 املؤرخ في 22 ديسمبر 
2113

السجل التجاري بالدار البيضاء
رقم 333

إصدار أسهم جدودة
السادة املساهمين):

أنه) علمكم  إلى  ننهي  أن  يشرفنا 
طبقا لقرارات كل من الجمعية العامة)
املنعقدة) للمساهمين  العادوة  غير 
بتاريخ)27)ماي)2121)ومجلس اإلدارة)
(،2121 وونيو) (22 بتاريخ) املنعقد 
«التجاري) رأسمال) في  الزيادة  ستتم 
بـ) ولي  فيما  إليه  (املشار  بنك«) وفا 
 21.711.811 بمبلغ) «الشركة«))
 2.171.181 درهم عن طريق إصدار)
سهما بقيمة اسمية قدرها)11)دراهم
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درهم،) (411 قدرها) إصدار  وبعالوة  (

التحويل) طريق  عن  تحريرها  سيتم 

ألرباح) الجزئي،) أو  الكلي  الفعلي،)

السنة املالية)2121)إلى أسهم)(الزيادة)

في الرأسمال).

ستفتتح فترة االكتتاب في الزيادة)

إلى) (2121 13)ووليو) في الرأسمال من)

حسب) وذلك  (2121 أغسطس) (13

الشروط والطرق املشار إليها في بيان)

الهيئة) قبل  من  املعتمدة  اإلصدار 

بتاريخ) الرساميل  لسوق  املغربية 

VI/ املرجع) ذات  (2121 وونيو) (24

اإلصدار).) (بيان  (EM/111/2121

عند نهاوة هذه الفترة وفي حال عدم)

حالة) في  أو  التحويل  حق  ممارسة 

ومكن) ال  للخيار،) الجزئية  املمارسة 

األرباح) في  مساهم  كل  نصيب  دفع 

املوزعة إال نقدا.

الراغبين) املساهمين  من  ورجى 

الرأسمال) في  الزيادة  في  املشاركة  في 

خالل) حساباتهم  ماسكي  تمكين 

 2121 ووليو) (13 من) املمتدة  الفترة 

إلى)13)أغسطس)2121)قبل الساعة)

من سند االكتتاب) الخامسة مساء،)

ببيان) املرفق  للنموذج  املطابق 

اإلصدار.

حق) للمساهمين  كذلك  سيمنح 

االكتتاب في الزيادة في الرأسمال على)

ومكن) أساس غير القابل للتخفيض.)

تحدود مبلغ الزيادة في الرأسمال في)

عدم) حال  في  فعليا  املكتتب  املبلغ 

في) للزيادة  اإلجمالي  املبلغ  استنفاد 

الرأسمال.

القوائم) على  االطالع  ومكن 

للشركة) عليها  املصادق  التركيبية 

بواسطة الرابط التالي):

http://ir.attijariwafabank.

com/newx-releases

18P مكرر

 SOCIETE PROMO
MEUBLES

SARL AU
رأسمالها : 111.111 درهما
سجل تجاري 133439 تمارة

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بتاريخ)3)وونيو)2121)تمت صياغة)
 SOCIETE لشركة) األسا�شي  النظام 
(،PROMO MEUBLES SARL AU
ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 
الشريك الوحيد،)رأسمالها)111.111 
 31 :)عمارة) درهما،)مقرها االجتماعي)
 2 جنان املنصور) (E شطر) (21 شقة)

تامسنا.
:)تصنيع وتركيب األثاث) املوضوع)

والعناصر الداخلية.
الشريك الوحيد):

غندوري) الصمد  عبد  السيد 
للبطاقة) الحامل  الجنسية،) مغربي 
 1111 ب) (AA11431 رقم) الوطنية 

حصة.
غير) ملدة  الشركة  تسيير  فوض 
محددة للسيد عبد الصمد غندوري)
للبطاقة) الحامل  الجنسية،) مغربي 

.AA11431(الوطنية رقم
بالسجل) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  التجاري 
2121)تحت رقم) وونيو) (17 بتمارة في)

.5963
19 P

MAROC BRICOLAGE
SARL AU

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 
تم) قد  بالرباط  (2121 أبريل) (28
املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 
ذات شريك وحيد تحمل الخصائص)

التالية):
 MAROC (: التسمية)

BRICOLAGE SARL AU
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
البناء) مواد  (: االجتماعي) الهدف 

(تاجر))تاجر أدوات صحية.

درهم) (111.111 (: املال) رأس 

مقسم إلى)1111)حصة من فئة)111 

درهم للحصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

وناور) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا) (31 إلى)

تاريخ) من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل.

A162)حي) :)محل) املقر االجتماعي)

الرحمة قطاع)-)س)-)سال.

عادل وعليل ملدة غير) (: التسيير)

محدودة.

تم اإلوداع القانوني لدى املحكمة)
التقييد) رقم  بالرباط.) التجارية 

بتاريخ (33957 (: التجاري)  بالسجل 

.D36892(21)وونيو)2121)تحت رقم

20 P

DYMEDIK
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصفية
والشركاء) املسير  قرار  إثر 

املسؤولية) ذات  شركة  (DYMEDIK
درهم،) (11.111 رأسمالها) املحدودة،)
شارع) (،175 رقم) (: مقرها االجتماعي)

موالي رشيد،)محل رقم)2،)حي الفرح،)

القرية،)سال.

تمت) املصفي  تقرير  قراءة  وبعد 

التصفية) حسابات  على  املصادقة 

ذمة املصفي والنطق بإقفال) وإخالء)

عمليات التصفية.

بكتابة) تم  القانوني  اإلوداع 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

وونيو) (22 بتاريخ) (36917 تحت رقم)

.2121

21 P

AI SERVICES
SARL AU

بتاريخ املنعقد  اإلدارة  قرار   إثر 

16)أبريل)2121،)قرر الشريك الوحيد)

للشركة ما ولي):

تغيير نشاط الشركة):
«االستشارات) نشاط) إلغاء)
«تاجر«) ب) وتعويضها  اإلدارية«)
بالتالي أصبحت أنشطة الشركة التي)

ستزاولها هي):
محل،) واجهات  تنظيف  مقاول 

مخزن،)شقق سكنية.
مقاول أعمال مختلفة والبناء.

تاجر.
تحيين النظام األسا�شي للشركة.

تم التسجيل في السجل التجاري)
باملحكمة) الضبط  كتابة  لدى 
وونيو) (17 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

2121)تحت رقم)36891.
22 P

UNIVERS SELL
SARL AU

املنعقد ووم) إثر قرار اإلدارة  على 
 UNIVERS لشركة) (،2121 أبريل) (14
 111.111 رأسمالها) (SELL SARL.AU
محمد) (: االجتماعي) ومقرها  درهم،)
سال) (،5 محل س) (،4 عمارة) البروهي،)

الجدودة تقرر ما ولي):
تصفية الشركة.

العسولي هشام مصطفى) السيد 
للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإلوداع  تم 
بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2121 ماي) (7 بتاريخ)

.36611
23 P

CHIBO TRAVAUX
SARL

على إثر قرار الجمع العام املنعقد)
 CHIBO 2121،)لشركة) 31)ماي) ووم)
شركاء) قرر  (TRAVAUX SARL

الشركة ما ولي):
 2751 باع السيد شيبوب أحمد)
هند) شيبوب  اآلنسة  لفائدة  حصة 
السيد) لفائدة  حصة  (1111 وباع)

شيبوب أومن.
تغيير الحصص):

شيبوب هند)3251)حصة.
شيبوب أومن)1111)حصة.
شيبوب أحمد)251)حصة.
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تغيير في القانون املؤسس للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإلوداع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2121 وونيو) (4 بتاريخ)

.36785

24 P

 SOCIETE SAKAN

 MARKETING &

 PROMOTION

IMMOBILIERE

SARL

رأسمالها : 111.111 درهما

سجل تجاري 151169 الرباط

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
تمت) (2121 مارس) (11 بتاريخ)

لشركة) األسا�شي  النظام  صياغة 

 SOCIETE SAKAN MARKETING

 &( PROMOTION( IMMOBILIERE

املسؤولية،) محدودة  شركة  (SARL

مقرها) درهما،) (111.111 رأسمالها)

االجتماعي):)15)شارع األبطال شقة)4 

أكدال الرباط.

العقاري) اإلنعاش  (: املوضوع)

وأعمال البناء)املختلفة.

الشركاء):

مغربية) مونية،) حكيمي  السيدة 

الجنسية،)مزدادة في)5)سبتمبر)1974 

بالرماني الخميسات،)حاملة للبطاقة)

ساكنة) (،A328761 رقم) الوطنية 

بزنقة أبو فارس املريني عمارة)7)شقة)

3)حسان الرباط،)ب)511)حصة.

مغربي) ووسف،) عبدالوي  السيد 

سبتمبر) (19 في) مزداد  الجنسية،)

للبطاقة) حامل  تازة،) بأكنول  (1971

الوطنية رقم)X95991،)ساكن بزنقة)

 3 شقة) (7 عمارة) املريني  فارس  أبو 

حسان الرباط،)ب)511)حصة.

فوض تسيير الشركة املشترك ملدة)

غير محددة ل):

مغربية) مونية،) حكيمي  السيدة 
الجنسية،)مزدادة في)5)سبتمبر)1974 
بالرماني الخميسات،)حاملة للبطاقة)
ساكنة) (،A328761 رقم) الوطنية 
بزنقة أبو فارس املريني عمارة)7)شقة)

3)حسان الرباط.
مغربي) ووسف،) عبدالوي  السيد 
سبتمبر) (19 في) مزداد  الجنسية،)
للبطاقة) حامل  تازة،) بأكنول  (1971
الوطنية رقم)X95991،)ساكن بزنقة)
 3 شقة) (7 عمارة) املريني  فارس  أبو 

حسان الرباط.
بالسجل) القانوني  اإلوداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
بالرباط في)22)وونيو)2121)تحت رقم)

.115634
25 P

 SOCIETE TALIOUINE
DISTRIBUTION

SARL
رأسمالها : 111.111 درهم

س.ت. رقم : 143871
االستثنائي) العام  الجمع  قرر 
ماي) (4 بتاريخ) واملنعقد  للشركة،)

2121)الحل النهائي للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  وتم 
ماي) (21 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2121)تحت رقم)115678.
26 P

DAR BENIDIR
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تمت) (،24/16/2121 ووم) بالرباط 
لشركة) التأسي�شي  القانون  صياغة 
وحيد،) بشريك  املسؤولية  محدودة 

لها الخصائص التالية):
DAR BENIDIR(:(التسمية

الهدف):)أعمال مختلفة.
28)شارع موالي) (: املقر االجتماعي)
حسان) (19 رقم) شقة  إسماعيل 

الرباط.

من تاريخ) سنة إبتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في مبلغ)111.111)درهم.

الشركة) تسيير  عهد  (: اإلدارة)

السيد نبيل بنيدور.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

غاوة)31)ديسمبر.

وتسجيل) القانوني  اإلوداع  تم 

التجاري) بالسجل  الشركة 

(: بتاريخ) للمحكمة التجارية بالرباط،)

24/16/2121)،)تحت رقم)115745.

27 P

ECO LAUNDRY

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بالرباط)

صياغة) تمت  (،24/16/2121 ووم)

التأسي�شي لشركة محدودة) القانون 

املسؤولية،)لها الخصائص التالية):

.ECO LAUNDRY(:(التسمية

أنواع) (جميع  مصبنة) (: الهدف)

القماش)،)الغسيل)(بطانية،)سجادة،)

مالبس،)الخ.)،)تنظيف.

شارع (59 (: االجتماعي)  املقر 

ابن سينا شقة رقم)11)اكدال الرباط.

من تاريخ) سنة إبتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في مبلغ)111.111)درهم.

الشركة) تسيير  عهد  (: اإلدارة)

حليمة) والسيدة  تمري  أمين  السيد 

مستور.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

غاوة)31)ديسمبر.

وتسجيل) القانوني  اإلوداع  تم 

التجاري) بالسجل  الشركة 

بتاريخ) بالرباط،) التجارية  للمحكمة 

24/16/2121،)تحت رقم):)115744.

28 P

 CENTRE D’HEMODIALYSE
DIYAR

SARL AU
رأسمال الشركة : 4.311.111 درهم

املقر االجتماعي : 18، شارع فلسطين 
بطانة، سال

السجل التجاري : 31261
بمقت�شى القرار االستثنائي بتاريخ)
قرر الشريك الوحيد) (2121 ماي) (18

للشركة ما ولي):
الحالية) االسمية  القيمة  تحويل 
11.111)درهم) لحصص الشركة من)
للحصة إلى)111)درهم للحصة وذلك)
لتصبح) درهم  (1.111 على) بقسمتها 
عدد حصص الشركة)43111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
من) الشركة  رأسمال  في  الزيادة 
 4.811.111 إلى) درهم  (4.311.111
قدرها) بإضافة  وذلك  درهم،)
511.111)درهم نقدا،)هذه الزيادة في)
حصة) (5.111 الرأسمال تمت بخلق)

جدودة بقيمة)111)درهم للحصة.
الجدودة) الحصص  إصدار  تم 
بإضافة) وذلك  درهم  (271 بسعر)

عالوة تقدر ب)171)درهم.
املتفق) إوداع مبلغ االكتتاب  وتم 
للشركة) البنكي  الحساب  في  عليه 
تحدود) مع  (1.351.111 بقدر)
الشركة) رأسمال  لرفع  (511.111

و851.111)كعالوة.
الجدودة) الحصص  توزيع  تم 

بالشكل التالي):
ب) اعمار  أناس  محمد  السيد 

4811)حصة جدودة.
 211 السيد نجيب أمغار بإضافة)

حصة جدودة.
قرر الشريك الوحيد بكامل إرادته)
تحفظ) وبدون  الشخصية  وبصفته 
التنازل الجزئي عن الحق التفضيلي)
في االكتتاب لصالح الشريك الجدود)

السيد محمد أناس اعمار.
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات) شركة  إلى  وحيد  بشريك 

مسؤولية محدودة.
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وتحدوث) و7) (6 الفصل) تغيير 
النظام األسا�شي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 36948 تحت رقم) االبتدائية بسال،)

تاريخ)28)وونيو)2121.
29 P

RAYAN AIT OUGADIR
SARL AU

ش.م.م.ش.و
تأسيس شركة

العرفي العقد  تسجيل   تاريخ 
في)15)وونيو)2121)بالقنيطرة.

أشغال البناء) (: الهدف االجتماعي)
املختلفة)-)ممول الحفالت)-)التصدور)

واالستيراد)(التجارة).
درهم) (11.111 (: رأسمال الشركة)
مقسمة إلى)111)حصة من فئة)111 
للشريك) الواحدة  للحصة  درهم 

الوحيد على الشكل التالي):
 111 (: اكدور) اوت  نبيل  السيد 

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

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

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجاري) املحل  (: املقر االجتماعي)
11)اليانس دارنا) 6)تجزئة ل.ص) رقم)

املهدوة)2)القنيطرة.
التسيير):)السيدة رجاء)باصليح.

التجاري) بالسجل  التسجيل  رقم 
االبتدائية) باملحكمة  (61317

بالقنيطرة.
30 P

STE TRAVAKHYAM
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

على إثر العقد العرفي الذي وقعه)
تم) الشريك الوحيد للشركة أسفله،)
وضع القوانين األساسية لشركة ذات)
وحيد،) بشريك  محدودة  مسؤولية 

والتي من خصائصها):

 STE (: االجتماعية) التسمية 

TRAVAKHYAM - SARL AU

تثبيت أنظمة السقي،) (: املوضوع)

تثبيت شبكة حماوة األشجار املثمرة،)

أشغال مختلفة أو البناء،)مفاوضة.

تسفالوت،) حي  (: االجتماعي) املقر 

مركز أغبالة،)إقليم أغبالة.

املدة):)99)عاما.

الرأسمال):)111.111)درهم مكونة)

درهم) (111 بقيمة) 1111)حصة،) من)

الوحيد) الشريك  بيد  كلها  للحصة 

السيد تحسيس مصطفى.

تكلف الشريك الوحيد) (: التسيير)

غير) ملدة  الشركة  بتسيير  نفسه 

محددة.

السنة املحاسبية):)من فاتح وناور)

إلى)31)ديسمبر.

القانوني) اإلوداع  تم  (: اإلوداع)

قصبة) بمدونة  االبتدائية  باملحكمة 

تادلة تحت رقم)73،)بتاريخ)25)وونيو)

2121،)السجل التجاري رقم):)2119.

31 P

NAIL CLUB شركة
ش.م.م

رقم 19 حي فائزة خنيفرة

مركز التجميل، شراء وبيع آالت 

التجميل، شبه صيدلية

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

شركة) تأسيس  تم  (2121 وونيو) (8

ذات مسؤولية محدودة باملواصفات)

التالية):

NAIL CLUB(التسمية):)شركة

مسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)

محدودة.
حي) (،19 رقم) (: االجتماعي) املقر 

فائزة،)خنيفرة.

شراء) التجميل،) مركز  (: الغرض)

وبيع آالت التجميل،)شبه صيدلية.

 111.111 في) حدد  (: الرأسمال)

1111)حصة موزعة) درهم موزع إلى)

على الشكل التالي):

شروق اقلمون)1111)حصة.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)
السيد شروق اقلمون وذلك ملدة غير)

محددة.
اإلوداع) تم  (: القانوني) اإلوداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)
بخنيفرة) االبتدائية  باملحكمة 
رقم) تحت  (2121 وونيو) (23 بتاريخ)
رقم) التجاري  السجل  (2121/253

.3911
32 P

AYA BELLA CENTRE شركة
ش.م.م

رقم 41 حي فائزة خنيفرة
مركز التجميل، شراء، بيع وإصالح 

معدات التجميل
غير) اجتماع  محضر  بمقت�شى 
عادي بتاريخ)7)وونيو)2121)تم اتخاذ)

القرارات التالية):
511)حصة من) :)تفويت) (1 القرار)
السيد) لفائدة  السيدة جميلة كيدو 

بوعزة بامحمد.
القرار)2):)استقالة السيدة جميلة)

كيدو من منصبها كمسيرة للشركة.
بوعزة) السيد  تعيين  (: (3 القرار)
بامحمد مسير جدود للشركة وذلك)

ملدة غير محددة.
اإلوداع) تم  (: القانوني) اإلوداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)
بخنيفرة) االبتدائية  باملحكمة 
رقم) تحت  (2121 وونيو) (21 بتاريخ)
رقم) التجاري  السجل  (2121/246

.3147
33 P

H-TAG IMMOBILIER شركة
ش.م.م

دوار الدهرة، مركز البرج، خنيفرة
منعش عقاري، مجزئ وبائع أرا�شي 

وأشغال مختلفة
تأسيس

بمقت�شى عقد عرفي بتاريخ فاتح)
تم تأسيس شركة ذات) (2121 وونيو)
باملواصفات) محدودة  مسؤولية 

التالية):

 H-TAG شركة) (: التسمية)
IMMOBILIER

مسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)
محدودة.

الدهرة،) دوار  (: االجتماعي) املقر 
مركز البرج،)خنيفرة.

مجزئ) منعش عقاري،) (: الغرض)
وبائع أرا�شي.

 111.111 في) حدد  (: الرأسمال)
1111)حصة موزعة) درهم موزع إلى)

على الشكل التالي):
التجاني وعبدوس)511)حصة.

ابراهيم بلغيتي)511)حصة.
التسيير):)تسيير الشركة من طرف)
والسيد) وعبدوس  التجاني  السيد 
غير) ملدة  وذلك  بلغيتي  ابراهيم 

محددة.
اإلوداع) تم  (: القانوني) اإلوداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)
بخنيفرة) االبتدائية  باملحكمة 
رقم) تحت  (2121 وونيو) (17 بتاريخ)
رقم) التجاري  السجل  (2121/244

.3911
34 P

NAJM ZARBIA
ش.م.م

النسيج، االستيراد والتصدور
حي الفتح، اجلموس املركز، خنيفرة

تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي بتاريخ فاتح)
تم تأسيس شركة ذات) (2121 وونيو)
باملواصفات) محدودة  مسؤولية 

التالية):
.NAJM ZARBIA(التسمية):)شركة
مسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)

محدودة.
الفتح،) حي  (: االجتماعي) املقر 

اجلموس املركز،)خنيفرة.
االستيراد) النسيج،) (: الغرض)

والتصدور.
الرأسمال):)حدد في)111.111)درهم)
على) موزعة  حصة  (1111 إلى) موزع 

الشكل التالي):
حكيم الريان)1111)حصة.
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:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
السيد حكيم الريان وذلك ملدة غير)

محددة.
اإلوداع) تم  (: القانوني) اإلوداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)
بتاريخ) بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 
21)وونيو)2121)تحت رقم)2121/252 

السجل التجاري رقم)3915.
35 P

MADISEM
ش.م.م

رفع الرأسمال
تغييرات قانونية

االستثنائي) الجمع  خالل  (- (I
 2121 وونيو) (3 بتاريخ) املنعقد 
شركة) ش.م.م  (MADISEM لشركة)
رأسمالها) محدودة  مسؤولية  ذات 
2.111.111)من الدرهم،)الكائن مقرها)
االجتماعي بالدار البيضاء)113،)شارع)

يعقوب املنصور،)تقرر ما ولي):
 1.111.111 1)-)رفع الرأسمال ب)
 2.111.111 الدرهم وحمله من) من 
من) (3.111.111 إلى) الدرهم  من 
الدرهم وذلك بإصدار)11111)حصة)
جدودة من فئة)111)درهم للواحدة.

بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم  (- (II
بالدار) التجارية  املحكمة  ضبط 
البيضاء)بتاريخ)15)وونيو)2121)تحت)

رقم)782692.
بيان مختصر

36 P

IMZOUREN EQUIPEMENT
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : N°35 RUE

 MAURITANE HAY TANAOUI
IMZOUREN AL HOCIEMA

حرر) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (1
تم تأسيس) (،2121 وونيو) (16 بتاريخ)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

شريك وحيد باملميزات التالية):
 IMZOUREN (: التسمية)

.EQUIPEMENT SARL AU

شارع) (،35 رقم) (: املقر االجتماعي)
امزورن،) الثانوي،) حي  موريتانيا،)

الحسيمة.
الهدف):

NEGOCIANT)؛
بيع وشراء)جميع املعدات املكتبية)

واملعلوماتية.
املدة):)99)سنة.

الرأسمال):)111.111)درهم مقسم)
إلى)1111)حصة من قيمة)111)درهم.

السيدة أسماء) (: الشريك الوحيد)
اوباربري)1111)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
وناور إلى)31)ديسمبر.

اوباربري) السيدة أسماء) (: اإلدارة)
القانون) في  وحيدة  مسيرة  تعتبر 

األسا�شي ملدة غير محدودة.
األرباح):)5%)لالحتياطات القانونية)

والباقي للشريكة الوحيدة.
-)لقد تم اإلوداع القانوني لدى) (2
االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
بالحسيمة ووم)23)وونيو)2121)تحت)

رقم)652.
بمثابة مقتطف وبيان

37 P

 STE RESOLUTION
BUSINESS

SARL AU
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بتاريخ)18)ماي)2121)بالدار البيضاء)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد.
 RESOLUTION (: التسمية)

.BUSINESS
البناء) في أعمال  مقاول  (: الهدف)

واألشغال الحرة.
زنقة) (151 (: التجاري) العنوان 
الجناح) (،2 الطابق) أسامة ابن زياد،)

األيسر،)املعاريف،)الدار البيضاء.
الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)
في)111.111)درهم مقسمة إلى)1111 
للحصة) درهم  (111 بقيمة) حصة 
مقسمة كالتالي):)1111)حصة للسيد)

عادل الخضر.

التسيير):)تم تعيين عادل الخضر)

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

التجاري) السجل  في  التقييد  تم 

 514341 رقم) تحت  البيضاء) الدار 

بتاريخ)26)ماي)2121.

38 P

 ELM BUSINESS

INVESTMENT

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 

الشركة) تأسيس  تم  (2121 ماي) (12

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

واحد والتي تتميز بما ولي):

 ELM (: االجتماعية) التسمية 

.BUSINESS INVESTMENT

الهدف االجتماعي):

منعش عقاري)؛

أعمال مختلفة)؛

تقدوم الخدمة.

املقر االجتماعي):)21)زنقة اكلمان،)

أكدال،) (،2 رقم) شقة  علي،) سيدي 

الرباط.

رأسمال الشركة):)111.111)مكون)

من)1111)حصة.

 1111 املحوجب) ووسف  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)السيد ووسف املحوجب)

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.

السنة االجتماعية):)من فاتح وناور)

إلى)31)ديسمبر.

رقم السجل التجاري):)152319.

تم اإلوداع القانوني باملكتب الجهوي)

لالستثمار بتاريخ)27)ماي)2121.

39 P

STE HOTELIERE RAWABI

SA

الشركة الفندقية روابي ش.م

شركة مساهمة

رأسمالها االجتماعي : 199.755.211 

درهم

مقرها االجتماعي : رقم 6 املنطقة 

السياحية أكدال، مراكش

رقم السجل التجاري : مراكش 

41751

مجلس) اجتماع  محضر  بموجب 

إدارة الشركة الفندقية روابي املنعقد)

تعيين) تقرر  (2121 وناور) (15 بتاريخ)

عام) مدور  محبوبي  سعيد  السيد 

فاتح) من  ابتداء) للشركة  بالنيابة 

فبراور)2121.

تم القيام باإلوداع القانوني بكتابة)

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

 2121 ديسمبر) (9 بتاريخ) بمراكش 

تحت رقم)118288.
عن املستخلص والبيانات

40 P

2R & O

S.A.R.L

تعـدوـل
االستثنائي) العام  الجمع  قرر 

 2121 أبريل) (28 املنعقد بسال بتاريخ)

بشركة)2R(&(O(SARL)ما ولي):

تفويت) لعقود  املوافقة  إعطاء)

 2121 أبريل) (28 بتاريخ) حصة  (311

محمد) سيدي  السيد  طرف  من 

الوزاني الرهوني لصالح السيد رياش)

نادوة،) اغزييل  والسيدة   ادريس 

البند) تغيير  العام  الجمع  قرر   كما 

رقم)6)و7)مع تحدوث قانون الشركة.

تم اإلوداع القانوني بكتابة الضبط)

بتاريخ) بسال  االبتدائية   باملحكمة 

17)وونيو)2121)رقم اإلوداع)36887.

41 P
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TAD INTERIORS

S.A.R.L. d’AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة من شريك واحد

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

2121،)تم تأسيس) 5)ابريل) بتمارة في)

شركة محدودة املسؤولية من شريك)

واحد ذات الخصائص التالية:

 TAD INTERIORS التسمية:)

.S.A.R.L. d’AU

)الهدف االجتماعي:)تهدف الشركة)

سواء)باملغرب كما بالخارج،)لحسابها)

إلى) باملشاركة  أو  الغير  لحساب  أو 

تحقيق األهداف التالية):

الزليج) أنواع  جميع  في  التجارة 

املنزلي) بالتجهيز  املتعلقة  واألدوات 

الكهرباء،)املاء)والدوكور...)الخ.)

واألقمشة) األثاث  في  التجارة 

والدوكور)

وتصدور) واستيراد  وبيع  شراء)

واملفروشات) األدوات  أنواع  جميع 

الصحية.

سنة ابتدءا من تاريخ) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

رأسمال):)إن الرأسمال االجتماعي)

درهم،) (111.111 مبلغ) في  حدد  قد 

مجزأ إلى)1111)حصة اجتماعية ذات)

111)درهم لكل واحدة.

 1111 التدالوي) يسرى  السيدة 

حصة.

املقر االجتماعي:)تجزئة فتح هللا)1 

متجر رقم)3،)تمارة.)

التسيير:)تسيير الشركة من طرف)

السيدة يسرى التدالوي.

بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم 

بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

السجل) رقم  (2121 ماي) (17 بتاريخ)

التجاري)133155)تحت رقم)5668.

42 P

MORIS BOIS
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة من شريك واحد

بمقت�شى عقد عرفي مسجل بسال)

2121،)تم تأسيس شركة) 3)أبريل) في)

محدودة املسؤولية من شريك واحد)

ذات الخصائص التالية):

 MORIS BOIS SARL (: التسمية)

.d’AU

الهدف االجتماعي):)تهدف الشركة)

سواء)باملغرب كما بالخارج،)لحسابها)

إلى) باملشاركة  أو  الغير  لحساب  أو 

تحقيق األهداف التالية):

وبيعه) الخشب  في  التجارة 

بالتفصيل.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.
رأسمال):)إن الرأسمال االجتماعي)

درهم) (111.111 مبلغ) في  حدد  قد 

مجزأ إلى)1111)حصة اجتماعية ذات)

111)درهم لكل واحدة.

 1111 محمد) الزناودي  السيد 

حصة.

املقر االجتماعي):)تجزئة سليمة)1،)

3،)طريق) الطابق األر�شي،)متجر رقم)

القنيطرة،)سال.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)

السيد الزناودي محمد.

بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
السجل) رقم  (2121 ماي) (21 بتاريخ)
التجاري)33725)رقم اإلوداع)36645.

43 P

STE SIR NASAMATES
SARL AU

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تأسيس) تم  بالرباط  (2121 وونيو) (3

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بالخصائص التالية):

 STE SIR (: التسمية)

.NASAMATES

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

هدفها االجتماعي):)مستغل مقهى.
رأس املال):)111.111)درهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولة تبتدئ من تاريخ التسجيل.

(،4 محل) (38 (: االجتماعي) املقر 

شارع مدغشقر،)الرباط.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيدة أسماء)صبار.

اإلوداع) تم  (: القانوني) اإلوداع 

القانوني للشركة باملحكمة التجارية)

بالرباط تحت رقم)153151.

44 P

STE ESPACE RISSE
SARL AU

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تأسيس) تم  بالرباط  (2121 وونيو) (3

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بالخصائص التالية):

.STE ESPACE RISSE(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

هدفها االجتماعي):)مستغل مقهى.
رأس املال):)111.111)درهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولة تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شارع) (119 (: االجتماعي) املقر 

املقاومة،)الرباط.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيدة نعيمة الريس.

اإلوداع) تم  (: القانوني) اإلوداع 

القانوني للشركة باملحكمة التجارية)

بالرباط تحت رقم)153149.

45 P

BARAKAM
SARL AU

ش.م.م ش.و

بمقت�شى عقد عرفي قررت شركة)

شركة) (BARAKAM SARL AU

مسير) ذات  محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد ش.ذ.م.م ش.و ذات رأس املال)

111.111)درهم ما ولي):

للشركة) رأسمال  في  الزيادة 

511.111)درهم ليصل بذلك) بنسبة)

رأسمالها إلى مبلغ)611.111)درهم.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 5831 رقم) تحت  بتمارة  االبتدائية 

بتاريخ)3)وونيو)2121.
للبيان

46 P

YAS CONTRACTING
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك وحيد

املقر االجتماعي : 7 زنقة الشاوية، 

شقة 1، الطائرات، الرباط

حرر) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (1

قرر) (،2121 أبريل) (27 في) بالرباط 

 YAS لشركة) الوحيد  الشريك 

CONTRACTING)ش.ذ.م.م رأسمالها)

زنقة) (7 مقرها) درهم،) (111.111

الرباط) الطائرات  (،1 شقة) الشاوية،)

ما ولي):

رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره)

 111.111 من) أي  درهم  (411.111

درهم إلى)511.111)درهم.

االجتماعي) الهدف  توسيع 

باإلضافة إلى النشاط الحالي،)نشاط)

التجارة في جميع أنواع البضائع.

األساسية) القوانين  تحيين 

للشركة.

2)-)تم اإلوداع القانوني لدى كتابة)

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)6)ماي)2121)تحت رقم)114519.
من أجل االستخالص والبيان

47 P
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NABOTIYA PROMO CAR
ش.ذ.م.م لشريك الوحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة 
لشريك الوحيد

ذات رأسمال : 111.111 درهم
املقر االجتماعي : طنجة، شارع 

موالي ووسف، قيسارية ميموزا، 
طابق أر�شي، رقم 38

تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة 
لشريك الوحيد

مؤرخ) عرفي  سند  بمقت�شى  (- (1
بطنجة بتاريخ)31)ماي)2121)ومسجل)
بتاريخ فاتح وونيو)2121،)وتحت رقم)
اإلوداع)45161/7149)فقد تم إنشاء)
وإقامة شركة ذات مسؤولية محدودة)

والتي تتضمن املميزات التالية):
 NABOTIYA PROMO(:(التسمية

CAR)ش.ذ.م.م لشريك الوحيد.
الهدف):)إن الشركة تهدف إلى):

بدون) سيارات  تأجير  (: أساسا)
سائق.

شارع) طنجة،) (: االجتماعي) املقر 
ميموزا،) قيسارية  ووسف،) موالي 

طابق أر�شي،)رقم)38.
ووم) من  تنطلق  سنة  (99 (: املدة)

التأسيس.
في) حدد  (: االجتماعي) املال  رأس 
 1111 إلى) مجزئ  درهم  (111.111
 111 قيمة) ذات  اجتماعية  حصة 

درهم للواحد خصصت ل):
 1111 جالل) املعمري  السيد 

حصة اجتماعية.
نقدا) القيمة  أداء) مقابل   والكل 

ملا مجموعه)111.111)درهم.
من) أكثر  أو  واحد  (: التسيير)

املسيرون بصالحية واسعة.
مسير) أنوار  املعمري  السيد  عين 

للشركة ملدة غير محدودة.
من) تنطلق  (: االجتماعية) السنة 

فاتح وناور إلى)31)ديسمبر.
الصافية) النتائج  ان  (: النتائج)
القانونية) االقتطاعات  بعد  للشركة 
على) والتنظيمية تقسم بين الشركاء)
حسب عدد الحصص اململوكة لكل)

واحد منهم.

تم إنجازه) (: اإلوداع القانوني) (- (2

باملحكمة) الضبط  كتابة  لدى 

التجارية بطنجة ووم)15)وونيو)2121 

 117511 التجاري رقم) تحت سجل 

وتحت رقم اإلوداع)243564.

48 P

PROMACTION
ش.ذ.م.م

طنجة، زنقة جمال الدون األفغاني، 

إقامة أبضالس، رقم 16
رأسمال : 151.111 درهم

السجل التجاري رقم 7665

تفويت الحصص االجتماعية
استقالة املسيرون

مؤرخ) عرفي  سند  بمقت�شى  (- (1

بتاريخ)17)ماي)2121)السيد أبضالس)

محمد يعطي التبرع ويحمل بموجب)
والقانون) للواقع  العادوة  الضمانات 

ملكية)12)سهما منها)4)أسهم لصالح)

السيد أبضالس حمزة،)4)أسهم لصالح)

السيد أبضالس وونس و4)أسهم لصالح)

السيد أبضالس ووسف.

السيد) ومنح  ذلك،) إلى  باإلضافة 

ويحمل) التبرع  شعيب  أبضالس 

للواقع) العادوة  الضمانات  بموجب 

وبالتالي) أسهم  (6 ملكية)  والقانون 

أبضالس) السيد  لصالح  سهم  (1

سهم لصالح السيد) (1 عبد السالم،)

لصالح) سهم  (1 عمر،) أبضالس 

سهم) (1 حنان،) أبضالس  السيدة 

نجاة،) أبضالس  السيدة  لصالح 

واحدة) وحصة  احسان  وأبضالس 

انصاف،) أبضالس  السيدة  لصالح 

وتوفر) التي  االجتماعية  الحصص 

مسؤولية) ذات  شركة  داخل  عليها 

 PROMACTION املسماة) محدودة 

 151.111 ذ.م.م ذات رأسمال قدره)

بطنجة) االجتماعي  ومقرها  درهم 
إقامة) األفغاني،) الدون  جمال  زنقة 

املساهمون قرروا) (،16 أبضالس رقم)

فاتح) اليوم  من  اعتبارا  الشركة  أن 

وونيو)2121 :

املوافقة على نقل ملكية أسهم.
السيد) املسيرون  استقالة  قبول 
أبضالس) والسيد  محمد  أبضالس 

شعيب.
السيد) جدود  مسير  إضافة 

أبضالس عبد السالم.
النظام) من  (15 املادة) تعدول 

األسا�شي على النحو التالي):
السالم،) عبد  أبضالس  السيد 
هو املسير الوحيد للشركة لفترة غير)
للسيد) الوحيد  والتوقيع  محدودة 

أبضالس عبد السالم ملزم للشركة.
تعدول املواد)6)و7)و15)من النظام)

األسا�شي.
تحدوث النظام األسا�شي للشركة.
تم) القانوني  اإلوداع  إن  (- (2
إنجازه لدى كتابة الضبط باملحكمة)
التجارية بطنجة ووم)11)وونيو)2121 

تحت رقم اإلوداع)243442.
49 P

GOLDEN BEACH
ش.ذ.م.م

طنجة، زنقة جمال الدون األفغاني، 
إقامة أبضالس، رقم 16
رأسمال : 121.111 درهم

السجل التجاري رقم 11333
تفويت الحصص االجتماعية

استقالة مسير
مؤرخ) عرفي  سند  بمقت�شى  (- (1
بتاريخ)17)ماي)2121)السيد أبضالس)
محمد يعطي التبرع ويحمل بموجب)
والقانون) للواقع  العادوة  الضمانات 
ملكية)11)سهما منها)4)أسهم لصالح)
السيد أبضالس حمزة،)3)أسهم لصالح)
السيد أبضالس وونس و4)أسهم لصالح)
الحصص) ووسف  أبضالس  السيد 
داخل) عليها  وتوفر  التي  االجتماعية 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
املسماة)GOLDEN BEACH)ش.ذ.م.م)
درهم) (121.111 رأسمال قدره) ذات 
ومقرها االجتماعي بطنجة زنقة جمال)
أبضالس) إقامة  األفغاني،)  الدون 
رقم)16،)املساهمون قرروا أن الشركة)

اعتبارا من اليوم فاتح وونيو)2121 :

املوافقة على نقل ملكية أسهم.
السيد) املسير  استقالة  قبول 

أبضالس محمد.
السيد) جدود  مسير  إضافة 

أبضالس عبد السالم.
النظام) من  (15 املادة) تعدول 

األسا�شي على النحو التالي):
السالم،) عبد  أبضالس  السيد 
هو املسير الوحيد للشركة لفترة غير)
للسيد) الوحيد  والتوقيع  محدودة 

أبضالس عبد السالم ملزم للشركة.
تعدول املواد)6)و7)و15)من النظام)

األسا�شي.
تحدوث النظام األسا�شي للشركة.
تم) القانوني  اإلوداع  إن  (- (2
إنجازه لدى كتابة الضبط باملحكمة)
التجارية بطنجة ووم)11)وونيو)2121 

تحت رقم اإلوداع)243428.
مستخلص مطابق لألصل

التسيير

50 P

 STE IMMOBILIERE
KHADRAN

ش.ذ.م.م
طنجة، زنقة جمال الدون األفغاني، 

إقامة أبضالس، رقم 16
رأسمال : 111.111 درهم

السجل التجاري رقم 9487
تفويت الحصص االجتماعية

استقالة مسير
مؤرخ) عرفي  سند  بمقت�شى  (- (1
فوت السيد) (2121 مارس) (15 بتاريخ)
أبضالس محمد يعطي التبرع ويحمل)
للواقع) العادوة  الضمانات  بموجب 
تم) ومن  أسهم  (11 ملكية) والقانون 
أبضالس) السيد  لصالح  أسهم  (4
السيد) لصالح  أسهم  (3 حمزة،)
لصالح) أسهم  و3) وونس  أبضالس 
الحصص) ووسف  أبضالس  السيد 
داخل) عليها  وتوفر  التي  االجتماعية 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
 STE IMMOBILIERE املسماة)
KHADRAN)ش.ذ.م.م ذات رأسمال)
ومقرها) درهم  (111.111 قدره)
جمال) زنقة  بطنجة  االجتماعي 
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أبضالس) إقامة  األفغاني،)  الدون 

رقم)16،)املساهمون قرروا أن الشركة)

اعتبار ا من اليوم فاتح وونيو)2121 :

املوافقة على نقل ملكية أسهم.

السيد) املسير  استقالة  قبول 

أبضالس محمد.

السيد) جدود  مسير  إضافة 

أبضالس عبد السالم.

النظام) من  (15 املادة) تعدول 

األسا�شي على النحو التالي):

السالم،) عبد  أبضالس  السيد 

هو املسير الوحيد للشركة لفترة غير)

للسيد) الوحيد  والتوقيع  محدودة 

أبضالس عبد السالم ملزم للشركة.

تعدول املواد)6)و7)و15)من النظام)

األسا�شي.

تحدوث النظام األسا�شي للشركة.

تم) القانوني  اإلوداع  إن  (- (2

إنجازه لدى كتابة الضبط باملحكمة)

التجارية بطنجة ووم)11)وونيو)2121 

تحت رقم اإلوداع)243429.
مستخلص مطابق لألصل

التسيير

51 P

HOA SURVEILLANCE
ش.ذ.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات رأسمال قدره : 111.111 درهم

املقر االجتماعي : طنجة، إقامة سيتي 

لوجي ب ب 21، شارع موالي عبد 

العزيز، الطابق 5، رقم 111

السجل التجاري رقم 87779

تحويل املقر االجتماعي
املسماة) الشركة  شركاء) إن  (- (1

ش.ذ.م.م) (HOA SURVEILLANCE

محدودة،) مسؤولية  ذات  شركة 

درهما) (111.111 ذات رأسمال قدره)

إقامة) طنجة،) االجتماعي  ومقرها 

شارع موالي) (،21 سيتي لوجي ب ب)

 111 رقم) (،5 الطابق) العزيز،) عبد 

قرروا بتاريخ)21)أبريل)2121)ما ولي):

طنجة،) االجتماعي  املقر  تحويل 

مركز أعمال) شارع محمد السادس،)

إوريس،)الطابق أ2،)مكتب رقم)325.

القانون) من  (4 الفصل) تعدول 

األسا�شي.

الفصل)4 :

طنجة،) االجتماعي  املقر  إن 

مركز أعمال) شارع محمد السادس،)

إوريس،)الطابق أ2،)مكتب رقم)325.

تحدوث األنظمة األساسية.

تم) القانوني  اإلوداع  إن  (- (2

إنجازه لدى كتابة الضبط باملحكمة)

التجارية بطنجة ووم)11)وونيو)2121 

تحت رقم اإلوداع)243215.
مستخلص مطابق لألصل

التسيير

52 P

شركة اينوباطال

ش.م.م

املقر االجتماعي : رقم 511، شارع 

البساتين، قطاع 2، حي السالم، سال

السجل التجاري رقم : 689

العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

الشركة) مقر  في  املنعقد  االستثنائي 

ووم)24)ماي)2121)تقرر ما ولي):

من) الشركة  رأسمال  رفع 

 11.111.111 إلى) درهم  (8.111.111

حصة) (21.111 بخلق) وذلك  درهم 

جدودة نقدا.

من) الشركة  رأسمال  خفض 

 8.111.111 إلى) درهم  (11.111.111

من) الحصص  عدد  بخفض  درهم 

111.111)إلى)81.111)حصة.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 2121 21)وونيو) االبتدائية بسال ووم)

تحت رقم)36914.
عن املسير ائتماني غريس

53 P

شركة إ م ت الو
ش.م.م

مجمع الوفاق لراك 1322، الطابق 

الرابع، شقة رقم 12، تمارة
رأسمالها : 111.111 درهم

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بيوم) مؤرخ  محضر  بمقت�شى 

الغير) العام  للجمع  (2121 أبريل) (7

«إ م ت الو«)ش.م.م) العادي لشركة)
مقرها) درهم،) (111.111 رأسمالها)

االجتماعي مجمع الوفاق لراك)1322 

الطابق الرابع،)شقة رقم)12،)تمارة.

بالتوالي على) باإلجماع  اإلقرار   تم 

ما ولي):
زيادة رأسمال الشركة إلى)511.111 

درهم بإضافة)4111)حصة.

تحيين النظام األسا�شي للشركة.

تم اإلوداع القانوني بكتابة الضبط)

لدى املحكمة التجارية بتمارة بتاريخ)

11)ماي)2121)تحت رقم)5646.

54 P

شركة فوكاسيون لوزير
شركة مجهولة

رأسمالها : 48.111.111 درهم

املقر االجتماعي : أكادور، زنقة 

فندق املدونة، عمارة جمال، الطابق 

الثالث، شقة رقم 14

السجل التجاري رقم 11891

التعريف الضريبي

6913869
رقم التعريف املوحد للمقاولة 

111571189111171

اإلدارة) مجلس  محضر  بموجب 

املنعقد بتاريخ)11)مارس)2121،)تقرر)

ما ولي):

اإلدارة) مجلس  رئيس  استقالة 

السيد محمد عافي من مهامه.

مهدي) محمد  السيد  تعيين 

إدارة) ملجلس  جدودا  رئيسا  الهمزي 

الشركة وذلك إلى غاوة انعقاد الجمع)

العام املخصص للبث في الحسابات)

املتعلقة بسنة)2125.

كتابة) لدى  القانوني  اإلوداع  تم 

بأكادور) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2121 وونيو) (22 بتاريخ)

.111411

55 P

 GLOBAL CONCEPT

GHAZOUANI
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

الرأسمال االجتماعي: 111.111 درهم

 املقر االجتماعي : شارع الحرية 
رقم 112 أوالد تاومة، تارودانت

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

لشركة) (2121 وونيو) (7 في) املؤرخ 

كلوبال كونسيبت غزواني تقرر ماولي:)

للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 

شارع) ب  الكائن  السابق  املقر  من 

الحرية رقم)112)أوالد تاومة تارودانت.
رقم) (: الكائن) الحالي  العنوان  إلى 

 3 -1742-11)شارع كرسيف الطابق)

حي السالم أكادور.

األسا�شي) القانون  تعدول 

املتعلق باملقر) (4 (البند رقم) للشركة)

االجتماعي).

كتابة) لدى  القانوني  االوداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية تارودانت)

ووم)25)وونيو)2121)تحت رقم)811.

56 P

 PHARMACIE AL IKHLASSE

DE FES
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

 تأسيس شركة
في) موقع  عرفي  عقد  بمقت�شى 

بتاريخ) واملسجل  (2121 وونيو) (2 

 RE 31924(3)وونيو)2121)تحت عدد

تم وضع قانون أسا�شي لشركة ذات)

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص التالية):

 PHARMACIE AL (: التسمية) (- (1

.IKHLASSE DE FES
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2)-)الهدف اإلجتماعي):)صيدالنية)
تبيع بالتقسيط

درهم) (1.451.111 (: رأسمال) (- (3
بتاريخ) املساهمة  عقد   بمقت�شى 
وونيو) (3 في) املسجل  (2121 ماي) (28
تم) (RE 31922 عدد) تحت  (2121
السيدة) الذاتي  الشخص  تحويل 
ابتسام ملولي ادري�شي الحاملة ب.ت.و)
C.663132)والتي كانت مسجلة) عدد)
رقم) تحت  بفاس  التجاري  بالسجل 
تحت) معنوي  شخص  إلى  (38316
 PHARMACIE AL IKHLASSE اسم)

.DE FES
 85 رقم) (: اإلجتماعي) املقر  (- (4
طريق) الكوفة  شارع  هاجر  تجزئة 

صفرو الزهور)2)فاس.
5)-)املسيرة):)ابتسام ملولي ادري�شي.

6)-)املدة):)99)سنة.
تم اإلوداع) (: اإلوداع القانوني) (- (7
بتاريخ) بفاس  التجارية   باملحكمة 

21)وونيو)2121)تحت عدد)2995.
8)-)رقم السجل التجاري):)68467 

فاس.
بمثابة مقتطف وبيان

57 P

VALORIS MANAGEMENT
355، طريق الجدودة، الدار البيضاء

FCP EMERGENCE CASH
العامة) بموجب محضر الجمعية 
ديسمبر) (24 غير العادوة املنعقدة في)
على الطلب املقدم من) وبناء) (،2121
 VALORIS التدبير) مؤسسة  طرف 
واملؤسسة) (MANAGEMENT
للهيأة) وفابنك،) التجاري  الوديعة 
املغربية لسوق الرساميل بغية قبول)
بتاريخ) (FCP EMERGENCE CASH 
27)وناور)2121،)ونظرا للقبول املمنوح)
لسوق) املغربية  الهيأة  طرف  من 
الرساميل بتاريخ)23)أبريل)2121)تحت)

رقم)GP21182)تم تعدول ما ولي):
 FCP EMERGENCE تخصيص)
تجدود) عبر  سند  أطلنطا  ل  (CASH
 VALORIS ترخيصة شبكة التسويق)
(،355 الكائنة) (MANAGEMENT

طريق الجدودة،)الدار البيضاء.

ملستندات) القانوني  اإلوداع  تم 
الشركة بكتابة الضبط لدى املحكمة)
بتاريخ) البيضاء) للدار   التجارية 

14)وونيو)2121)تحت رقم)782456.
عن املستخلص والبيانات

58 P

EXTRA TRAV ZAHER
SARL

الغير) العام  الجمع  بمقت�شى 
 2121 ماي) (4 العادي املنعقد بتاريخ)

تقرر ما ولي):
الطابق) إلى  الشركة  مقر  تغيير 
 6 611)بلوك) السفلي،)عمارة د شقة)
العياودة،) املحيط،) (،2 إقامة سكني)

سال.
تحدوث القانون األسا�شي للشركة.

رقم) تحت  القانوني  اإلوداع  تم 
115579)بتاريخ)14)وونيو)2121)لدى)

املحكمة التجارية بالرباط.
59 P

GATT FIDUCIAIRE SARL
 Travaux de comptabilité- Conseil

 juridique(et(fiscal-(Etude(de(projet-
constitution de société
CAPITAL : 311.111 DH

STE 4G FOUNDERS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمال الشركة : 111.111 درهم

RC(N° : 53609
تأسيس

بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)
القانون) وضع  تم  (2121 وونيو) (11
أعاله) املذكورة  للشركة  األسا�شي 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

ما ولي):
 STE 4G FOUNDERS(:(التسمية

.SARL
تجزئة) (76 رقم) (: املقر االجتماعي)

السكن األنيق،)البساتين،)مكناس.
رأسمال) (: االجتماعي) رأسمالها 

الشركة محدد في)111.111)درهم.
الهدف):)مقاول ألشغال العمومية)

املختلفة والبناء،)منعش عقاري.

املسيرون):
كمسير) مروان،) فرجي  السيد 

للشركة ملدة غير محدودة)؛
كمسير) حسن،) اوموزون  السيد 

للشركة ملدة غير محدودة)؛
كمسير) اناس،) املعروفي  السيد 

للشركة ملدة غير محدودة)؛
السيد اركيك عبد الغفور،)كمسير)

للشركة ملدة غير محدودة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
تسجيل الشركة في السجل التجاري.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
التجارية بمكناس بتاريخ)21)وونيو)2121 

رقم السجل التجاري)53619.
60 P

GATT FIDUCIAIRE SARL

 Travaux de comptabilité- Conseil

 juridique(et(fiscal-(Etude(de(projet-

constitution de société

CAPITAL : 311.111 DH

STE NABEN
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمال الشركة : 111.111 درهم

RC(N° : 53607
تأسيس

بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)
القانون) وضع  تم  (2121 أبريل) (31
أعاله) املذكورة  للشركة  األسا�شي 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ما ولي):

.STE NABEN SARL(:(التسمية
(،4 رقم) محل  (: االجتماعي) املقر 

إقامة الر�شي.
رأسمال) (: االجتماعي) رأسمالها 

الشركة محدد في)111.111)درهم.
الهدف):)وجبات سريعة،)مطعم.

املسيرون):
الغفور،) عبد  بنزاكور  السيد 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة)؛
كمسيرة) نادوة،) مرزوقي  السيدة 

للشركة ملدة غير محدودة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
تسجيل الشركة في السجل التجاري.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
التجارية بمكناس بتاريخ)21)وونيو)2121 

رقم السجل التجاري)53617.

61 P

AYM CONSEIL
SARL AU

تأسيس الشركة
في) العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 
بالرباط والتي تحمل) (2121 ماي) (19

الخصائص التالية):
الهدف االجتماعي):)

والتواصل) االستشارة  خدمة 
والتسويق واإلنتاج واإلشهار)؛

تصدور الخدمات.
رأسمال الشركة):)111.111)درهم)
فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسمة 
111)درهم للحصة الواحدة وتملكها)

السيدة إلهام االحرش)1111)حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

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

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
ابن) شارع  (59 (: االجتماعي) املقر 

سينا،)رقم)11،)أكدال،)الرباط.
املسير):)إلهام االحرش.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
.153137

لقد تم اإلوداع القانوني باملحكمة)
 2121 وونيو) (22 بالرباط) التجارية 

تحت رقم)115632.
62 P

GREEN DOMAIN
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

حرر) عرفي  عقد  بمقت�شى  (: أوال)

تم) (2121 ماي) (3 بتاريخ) الرباط  في 
ذات) لشركة  األسا�شي  النظام  وضع 
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات املبينة فيما ولي):
.GREEN DOMAIN(:(التسمية

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الغاوة من الشركة هي):)االستغالل)
الزراعي.
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املقر):)إقامة)31)شقة رقم)8،)زنقة)

موالي احمد لوكيلي،)حسان،)الرباط.

سنة) (99 حددت مدتها في) (: املدة)

اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.

 2.611.111 (: رأس املال الجماعي)

درهم املوزع كما ولي):

 2.611.111 السيد شاكر كراونة)

درهم)26.111)حصة.

تسير الشركة من طرف) (: اإلدارة)

السيد واسين املاحي ملدة غير محددة.

فاتح) بين  ما  (: الجماعية) السنة 

وناور إلى متم ديسمبر.

القانوني) اإلوداع  تم  لقد  (: ثانيا)

تحت) بالرباط  التجارية   باملحكمة 

رقم)115794.

63 P

CYCLE SALAMA

ش.م.م ذات الشريك الوحيد

 119، شارع عبد املومن، مكتب 

رقم 18، الدار البيضاء

زيادة رأسمال الشركة
1)-)بمقت�شى محضر الجمع العام)

البيضاء) الدار  في  املؤرخ  االستثنائي 

 CYCLE(بتاريخ)7)وونيو)2121)لشركة

الشريك) ذات  ش.م.م  (SALAMA

الوحيد تقرر ما ولي):

ب) الشركة  رأسمال  زيادة 

851.111)درهم لرفعه من)151.111 

درهم إلى)1.111.111)درهم.

تعدول البندون السادس والسابع)

من القانون األسا�شي للشركة.

تغيير القانون األسا�شي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم  (- (2

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالدار البيضاء)بتاريخ)22)وونيو)2121 

تحت رقم)783711.
بيان مختصر

64 P

LES JARDINS SARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها االجتماعي : 111.111 

درهم
مقرها االجتماعي : الدار البيضاء، 11 

زنقة الحرية، الطابق 3، الشقة 5
تلقته) توثيقي  عقد  بمقت�شى 
موثقة) مليحة تواتي،) األستاذة سناء)
ديسمبر) (22 بتاريخ) البيضاء) بالدار 
2121)وفاتح مارس)2121)تم تأسيس)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد خاصياتها كالتالي):
.LES JARDINS SARA(:(التسمية

الهدف):)اإلنعاش العقاري.
املقر االجتماعي):)الدار البيضاء)11 

زنقة الحرية،)الطابق)3،)الشقة)5.
املدة):)99)سنة.

الرأسمال):)111.111)درهم مقسمة)
إلى)1111)حصة اجتماعية من فئة)111 
درهم للحصة الواحدة مسندة للشريك)

الوحيد السيد محمد شهيد.
التسيير):)عهد به ملدة غير محدودة)
محمد) السيد  الوحيد  للشريك 
التعريف) لبطاقة  الحامل  شهيد،)
الوطنية رقم)B787292)وللمسير غير)
الشريك السيد عبد الهادي شهيد،)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BK171626(رقم
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 

21)ماي)2121)تحت رقم)778948.
65 P

 MOROCCAN LEADERSHIP
INSTITUTE PRIVATE

M.L.I باختصار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها االجتماعي : 11.111 درهم
مقرها االجتماعي : الدار البيضاء 51، 

شارع عبد الكريم الخطابي
تلقته) توثيقي  عقد  بمقت�شى 
موثقة) مليحة تواتي،) األستاذة سناء)
بالدار البيضاء)بتاريخ)31)مارس)2121 
وعقد إصالح بتاريخ)5)ماي)2121)تم)
تحرير القانون األسا�شي لشركة ذات 

املسؤولية املحدودة خاصياتها كالتالي):

 MOROCCAN (: التسمية)
 LEADERSHIP INSTITUTE

.PRIVATE
التسيير،) في  االستشارة  (: الهدف)

التدبير والتكوين.
البيضاء،) الدار  (: املقر االجتماعي)

51)شارع عبد الكريم الخطابي.
املدة):)99)سنة.

الرأسمال):)11.111)درهم مقسمة)
فئة) من  اجتماعية  حصة  (111 إلى)
 51 الواحدة،) للحصة  درهم  (111
للسيد) مسندة  اجتماعية  حصة 
الحامل لبطاقة) محمد العلمي برادة،)
 BE711283 رقم) الوطنية  التعريف 
و51)حصة اجتماعية مسندة للسيدة)
لبطاقة) الحامل  الحجاجي،) اسماء)

.T241147(التعريف الوطنية رقم
سنوات) (5 عهد به ملدة) (: التسيير)
محمد العلمي برادة،)الحامل لبطاقة)

.BE711283(التعريف الوطنية رقم
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 

9)وونيو)2121)تحت رقم)781831.
66 P

EMRANZIM
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها االجتماعي : 11.111 درهم
مقرها االجتماعي : الدار البيضاء، 
26 محج مرس السلطان، شقة 3، 

الطابق 1
تلقته) توثيقي  عقد  بمقت�شى 
موثقة) مليحة تواتي،) األستاذة سناء)
 بالدار البيضاء)بتاريخ)12)وناور)2121،)
الحصص) مجموع  تفويت  تم 
اجتماعية) حصة  (111 االجتماعية)
املالك) عبد  السيد  ومتلكها  التي 
الشنتوف،)الحامل لبطاقة التعريف)
شركة) في  (KB49185 رقم) الوطنية 
EMRANZIM)شركة ذات املسؤولية)
لفائدة) وحيد،) بشريك  املحدودة 
لبطاقة) الحامل  وعوش،) العربي 

.I614738(التعريف الوطنية رقم

املالك) عبد  السيد  استقالة 

الوحيد) املسير  بصفته  الشنتوف،)

للشركة وتعيين السيد العربي وعوش)

مسيرا جدودا لذات الشركة.

تم اإلوداع القانوني بكتابة الضبط)

البيضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 

رقم) تحت  (2121 مارس) (11 بتاريخ)

.769398

67 P

NZ IMMO ENTREPRISE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها االجتماعي : 11.111 درهم

مقرها االجتماعي : الدار البيضاء 

26 محج مرس السلطان، الشقة 3، 

الطابق 1

تلقته) توثيقي  عقد  بمقت�شى 

موثقة) مليحة تواتي،) األستاذة سناء)

بالدار البيضاء)بتاريخ)18)ماي)2121 

لشركة) األسا�شي  القانون  تحرير  تم 

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد خاصياتها كالتالي):

 NZ IMMO (: التسمية)

.ENTREPRISE

الهدف):)التجزئة،)اإلنعاش العقاري.

البيضاء،) الدار  (: املقر االجتماعي)

(،3 26)محج مرس السلطان،)الشقة)

الطابق)1.

املدة):)99)سنة.

الرأسمال):)11.111)درهم مقسمة)

فئة) من  اجتماعية  حصة  (111 إلى)

درهم للحصة الواحدة مسندة) (111

للشريك الوحيد.

غير) ملدة  به  عهد  (: التسيير)

زماوي،) الدون  نور  للسيد  محدودة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.B283441(رقم

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 

9)وونيو)2121)تحت رقم)781995.

68 P



14403الجريدة الرسمية عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121) 

ENTREPRISE HZ SEDIK
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها االجتماعي : 111.111 درهم

مقرها االجتماعي : الدار البيضاء 

26 محج مرس السلطان، الشقة 3، 

الطابق 1

تلقته) توثيقي  عقد  بمقت�شى 

موثقة) مليحة تواتي،) األستاذة سناء)

بالدار البيضاء)بتاريخ)21)أبريل)2121 

لشركة) األسا�شي  القانون  تحرير  تم 

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد خاصياتها كالتالي):

 ENTREPRISE HZ (: التسمية)

.SEDIK

الهدف):)اإلنعاش العقاري،)التجزئة.

البيضاء،) الدار  (: املقر االجتماعي)

(،3 26)محج مرس السلطان،)الشقة)

الطابق)1.

املدة):)99)سنة.

درهم) (111.111 (: الرأسمال)

حصة اجتماعية) (1111 مقسمة إلى)

111)درهم للحصة الواحدة) من فئة)

مسندة للشريك الوحيد.

التسيير):)عهد به ملدة غير محدودة)

للسيد حسن زماوي،)الحامل لبطاقة)

.BK44885(التعريف الوطنية رقم

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 

23)وونيو)2121)تحت رقم)783852.

69 P

BIOPHARMA
العادي) العام  الجمع  بمقت�شى 

 BIOPHARMA(املنعقد بمقر الشركة

تقرر ما ولي):

تعيين السيد جمال توفيق كعضو)

بمجلس الرقابة معوضا السيد عمر)

بوعزة.

تم اإلوداع القانوني لدى املحكمة)

 2121 ماي) (5 ووم) بالرباط  التجارية 

تحت رقم)114351.

70 P

BIOPHARMA
العادي) العام  الجمع  بمقت�شى 

 BIOPHARMA(املنعقد بمقر الشركة

تقرر ما ولي):

بشير) السيد  استقالة  قبول 

حاريف كعضو من مجلس اإلدارة.

مصطفى) السيد  من  كل  تعيين 

الوافي) شفيقة  والسيدة  الغزواني 

كأعضاء)املجلس اإلداري.

تم اإلوداع القانوني لدى محكمة)

ماي) (5 ووم) ذلك  بالرباط  التجارية 

2121)تحت رقم)114431.

71 P

SOTE SOUSS DAKHLA
شركة محدودة املسؤولية

التأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

حررت) بالداخلة  (2121 8)وونيو)

املسؤولية) محدودة  شركة  قوانين 

خصائصها كالتالي):

SOTE SOUSS DAKHLA(:(اإلسم

الوكالة) حي  (: االجتماعي) الهدف 
رقم)4678)الطابق السفلي الداخلة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

على) مقسم  درهم  (111.111 مبلغ)

درهم) (111 فئة) من  حصة  (1111

للواحدة موزعة على الشركاء):

السيد ارزيقي سعيد):)511)حصة)

بمبلغ)51.111)درهم.

511)حصة) (: السيد ارزيقي أووب)

بمبلغ)51.111)درهم.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  وناور 

األولى) املالية  السنة  ماعدا  سنة 

إلى غاوة) التأسيس  تاريخ  تبتدئ من 

31)ديسمبر.

وقوم بتسيير وملدة غير) (: التسيير)

محدودة السيد ارزيقي سعيد.

التوقيع) حق  اسناد  (: اإلمضاء)

للسيد ارزيقي سعيد.

لتكوين) (%5 وتم اقتطاع) (: األرباح)

قانونيا،) املنصوص عليه  االحتياطي 

والصافي ووزع أو وخصص احتياطا أو)

مبلغ مرحل من جدود برمته أو جزئيا.

اإلوداع) تم  (: القانوني) اإلوداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

وونيو) (18 االبتدائية بالداخلة بتاريخ)

2121)تحت رقم)1186.
للخالصة والتذكير

72 P

STE LOUVRE MENUISERIE
إعالن

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم) قد  بالرباط،) (2121 مارس) (23

وضع القانون األسا�شي لشركة تحمل)

الخصائص التالية):

 STE LOUVRE (: التسمية)

.MENUISERIE

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.
مقاول) (- (1 (: االجتماعي) الهدف 

األشغال املختلفة.)2)-)أشغال متعلقة)

األثاث) صنع  (- (3 العامة.) بالنجارة 

املنزلية.
درهم) (111.111 (: املال) رأس 

مقسم إلى)1.111)حصة من فئة)111 

درهم للحصة مقسمة كما ولي):

 1111 (: امليساوي) إدريس  السيد 

حصة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي):)قطاع)4)رقم)928 

زردال الغربية بوقنادل سال.

التسيير):)إدريس امليساوي.

بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بسال بتاريخ)3)وونيو)2121)تحت رقم)

.615

73 P

FERNOX AUTOMATISMES
SARL AU

قرر) (2121 ماي) (25 بتاريخ)

 FERNOX لشركة) العام  الجمع 

 AUTOMATISMES SARL AU

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

لشخص واحد، برأس املال 21.111 

من  حصة   211 إلى  مقسمة  درهم 

الواحدة  للحصة  درهم   111 فئة 
التجاري  بالسجل  واملسجلة 

باملحكمة االبتدائية بتمارة تحت رقم 

: 127871

تفويت 211 سهم للسيدة اميمة 

الروكي إلى السيد وليد الروكي.

تعيين السيد وليد الروكي كمدور 

واستقالة  محدودة  غير  لفترة  وحيد 

اميمة  السيدة  السابقة  املدورة 

الروكي.

للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

حي  األول  الحسن  شارع   5 رقم  من 

العبادي الطابق االول تمارة إلى رقم 

5 و6 شارع الحسن الثاني الشقة 5 

تجزئة املسرور 1 حي العلويين تمارة.

االبتدائية  باملحكمة  امللف  وضع 

بتمارة بتاريخ 23 وونيو 2121 تحت 
رقم 5998.

74 P

2SVISION
SARL AU

بتاريخ)21)ماي)2121)قرر الشريك)

 2SVISION SARL لشركة) الوحيد 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  (AU

 11.111 برأس املال) لشخص واحد،)

من) حصة  (111 إلى) مقسمة  درهم 

الواحدة) للحصة  درهم  (111 فئة)

العزوزي،) السالم  عبد  للسيد 

واملسجلة بالسجل التجاري باملحكمة)

االبتدائية بسال تحت رقم)26495 :

تقرير املصفي.

تصفية الحسابات.

إبراء ذمة املصفي من والوته.

قفل التصفية.
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االبتدائية  باملحكمة  امللف  وضع 

تحت   2121 وونيو   21 بتاريخ  بسال 

رقم 36911.

75 P

شركة العابدين اعمار

ش.م.م ذات ش.و

سكتور النهضة، زنقة التضحية، 

رقم 154، العياودة - سال

تبعا ملحضر الجمع العام للشركاء)

املسجلة في) (،2121 وونيو) (18 بتاريخ)

تم) (2121 وونيو) (18 بتاريخ) الرباط 

وضع القانون األسا�شي لشركة ذات)

مسؤولية محدودة باملميزات التالية):

:)شركة العابدون اعمار) التسمية)

ش.م.م ذات ش.و.

النهضة،) سكتور  (: التجاري) املقر 

العياودة) (،154 رقم) زنقة التضحية،)

-)سال.

املوضوع):)أعمال البناء)واألشغال)

املختلفة.)

منعش عقاري.

عموما جميع العمليات التجارية،)

وغير) العقارية  املالية،) الصناعية،)

في) املساهمة  ومكنها  التي  العقاري 

تنمية الشركة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس الفعلي للشركة.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)

السيد ابو زبيدة زين العابدون.

درهم) (511.111 (: الرأسمال)

موزعة بين الشركاء)كما ولي):

(: العابدون) زين  زبيدة  ابو  السيد 

5111)حصة.

املجموع):)5111)حصة.

كتابة) لدى  القانوني  اإلوداع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2121 وونيو) (28 بتاريخ)

.36913

76 P

استدراك خطإ وقع بالجريدة 
الرسمية

ARP-BENGUERIR

SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها 11.111 درهم

مقرها االجتماعي : الرباط، 78، الحي 

الصناعي التقدم

سجل تجاري : 152419

استدراك خطإ وقع على مستوى)

بالجريدة) التجاري  السجل  رقم 

الرسمية عدد)5668)بتاريخ)28)وونيو)

: 2121

بدال من : 

باملحكمة) التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالرباط)115177.

يقرأ :

باملحكمة) التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالرباط)152419.

الباقي بدون تغيير.

77 P

COSMATRAV

SARL

رأسمالها 611.111 درهم

مقرها االجتماعي : تجزئة حجي رقم 

35، طريق القنيطرة، سال

سجل تجاري رقم 7115

الغير) العام  الجمع  بمقت�شى 

مارس) (11 بتاريخ) املنعقد  العادي 

2121)تقرر حل الشركة.

بلغيتي) دريس  السيد  تعيين 

لعشاش كمصفي للشركة.

مقر تصفية الشركة):)تجزئة حجي)

رقم)35،)طريق القنيطرة،)سال.

رقم) تحت  القانوني  اإلوداع  تم 

لدى) (2121 أبريل) (29 بتاريخ) (36543

املحكمة االبتدائية بسال.

78 P

STE ATIPICA
SARL AU

تأسيس
في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

إنشاء) تم  (،2121 ماي) (26 بتاريخ)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بالخصائص التالية):

 STE ATIPICA SARL (: التسمية)

.AU

درهم) (111.111 (: املال) رأس 

مقسمة على)1111)حصة بقيمة)111 

درهم للحصة.

ابراهيم) زنقة  (56 (: الشركة) مقر 

(،2 رقم) شقة  (56 عمارة) الروداني 

املحيط الرباط.

هدف املؤسسة):)التسويق الرقمي)

وإنشاء)املحتوى.

الشريك الوحيد):)محمد أطر�شي.

املسير للشركة ملدة غير محدودة):

صفاء)أوعلة.

 153159 رقم) التجاري  السجل 

باملحكمة التجارية بالرباط.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (22 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2121)تحت رقم)6164.

79 P

BLUZELLE CENTER
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

بتاريخ فاتح وونيو)2121)تقرر ما ولي):

التي) االجتماعية  الحصص  بيع 

وملكها سعيد بورشوش للسيد اويزة)

مراد بسعر)111)درهم لكل حصة.

الذي) الشركة  هدف  تعدول 

سيصبح تدريبا مستمرا.

تحيين القانون األسا�شي.

 149233 رقم) التجاري  السجل 

باملحكمة التجارية بالرباط.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (11 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2121)تحت رقم)5839.

80 P

OUASSIF SERVICES
SARL AU

تأسيس
في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تأسيس) تم  (،2121 وونيو) (5 بتاريخ)

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد):

 OUASSIF SERVICES (: التسمية)

.SARL AU

أعمال) (: االجتماعي) الهدف 

ومكافحة) الفئران  إبادة  النظافة 

الحشرات الضارة.
درهم) (111.111 (: املال) رأس 

مقسمة على)1111)حصة بقيمة)111 

درهم للحصة الواحدة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

الثالث) الطابق  زيز  واد  (4 (: املقر)

الشقة رقم)7)أكدال الرباط.

الفياللي) نبيل  محمد  (: املسير)

واسيف.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.153135

81 P

AL RAIDA MISSK IMPORT
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 11.111 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 15 شارع 

األبطال رقم 4 أكدال الرباط

فسخ مسبق للشركة
غير) العام  الجمع  إثر  على  (- (I

ووليو) (21 بتاريخ) املنعقد  العادي 

2121)قررت الجمعية العامة لشركاء)

رأسمالها) املسؤولية  شركة محدودة 

 : االجتماعي  مقرها  درهم  (11.111
رقم 15 شارع األبطال رقم 4 أكدال 

الرباط ما ولي):

انحالل مسبق للشركة.
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وفاء) بلمهور  السيدة  تعيين 
إعطائه) مع  للشركة  مصفية 
الصالحيات املطلقة للتصرف باسم)

الشركة.
تحدود مقر التصفية ب بلوك ف)

أوالد أوجيه رقم)265)القنيطرة.
ذمة) وإبراء) الشركة  تصفية 

املصفية.
-)تم اإلوداع القانوني باملحكمة) (II
وونيو) (21 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2121)تحت رقم)6139.
82 P

CUP 59
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 111.111 درهم

 ،D املقر االجتماعي : 564، بلوك
املغرب العربي، القنيطرة

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى  (
بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�شي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):
.CUP 59(:(التسمية

املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)
املحدودة.

 ،D 564، بلوك (: املقر االجتماعي)
املغرب العربي، القنيطرة.

موضوع الشركة):)مستغل مقهى.
مستغل مطعم.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) (111.111 مبلغ) في  الشركة 
1.111)حصة اجتماعية) مقسمة إلى)
محررة) للواحدة  درهم  (111 بقيمة)
بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):
السيد بدر بنزوان):)511)حصة.

السيدة صوفيا حنان امغار):)511 
حصة.

املدة):)99)سنة.
بدر) السيد  إلى  أسند  (: التسيير)
بنزوان والسيدة صوفيا حنان امغار.

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

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)61319)بتاريخ)24)وونيو)2121.

83 P

RIPPELE CAFE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 111.111 درهم

املقر االجتماعي : 642، تجزئة 

اإلرشاد توسعي، الطابق األر�شي، 

متجر رقم 4، القنيطرة

تأسيس
 31 بتاريخ) بمقت�شى عقد عرفي  (

تم) بالقنيطرة،) مسجل  (2121 ماي)

وضع القانون األسا�شي لشركة ذات)

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية):

.RIPPELE CAFE(:(التسمية

املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة بشريك وحيد.

تجزئة   ،642 (: االجتماعي) املقر 

األر�شي،  الطابق  توسعي،  اإلرشاد 

متجر رقم 4، القنيطرة.

موضوع الشركة):)مستغل مقهى.

عالقة) له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط الشركة.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (111.111 مبلغ) في  الشركة 

1.111)حصة اجتماعية) مقسمة إلى)

محررة) للواحدة  درهم  (111 بقيمة)

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

 1111 (: السيد مصطفى حسيني)

حصة.

املدة):)99)سنة.

السيد) إلى  أسند  (: التسيير)

مصطفى حسيني.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)61255)بتاريخ)22)وونيو)2121.

84 P

 SOCIETE PERFORMANCE

 INDUSTRIELLE

CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 111.111 درهم

سكتور 12، بلوك E، رقم 12، حي 

الرياض، الرباط

وفاة شريك
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

وونيو) (16 بتاريخ) العادي  غير 

 SOCIETE» شركاء) قرر  (2121

 PERFORMANCE INDUSTRIELLE

CONSULTING«)ما ولي):

اإلعالن عن وفاة الشريك واملسير)

الوحيد املرحوم زكيرور عبد الحميد)

2121)حسب شهادة) 4)مارس) بتاريخ)

الوفاة.

على) الشركة  رأسمال  تقسيم 

الورثة كالتالي):

السيدة يسرى زكيرور)334)حصة):)

33.411)درهم.

(: 334)حصة) السيدة ندى زكيرور)

33.411)درهم.

 125 بورزيزة) محجوبة  السيدة 

حصة):)12.511)درهم.

 167 (: حمومي) رحمة  السيدة 

حصة):)16.711)درهم.

 16 (: زكيرور) الناجي  عبد  السيد 

حصة)1.611)درهم.

السيدة مليكة زكيرور):)8)حصص)

: 811)درهم.

السيدة سميرة زكيرور):)8)حصص)

: 811)درهم.

املجموع):)1111)حصة):)111.111 

درهم.

السيد) تعيين  العام  الجمع  قرر 

للبطاقة) الحامل  العبد،) واسين 

مسير) (،AD261278 رقم) الوطنية 

غير شريك،)ملدة غير محدودة،)ابتداء)
2121)وتحيين القانون) 16)وونيو) من)

األسا�شي للشركة لتصبح شركة ذات)

املسؤولية املحدودة.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

رقم) تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

6187)بتاريخ)23)وونيو)2121.

85 P

2AG TOURS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 111.111 درهم

املقر االجتماعي : 32، رقم 313، 

الطابق األول، حي اإلرشاد، القنيطرة

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى  (

بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�شي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):

.2AG TOURS(:(التسمية

املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة.

32، رقم 313،  (: املقر االجتماعي)

الطابق األول، حي اإلرشاد، القنيطرة.

نقل) (: الشركة) موضوع 

املستخدمين.

نقل البضائع.

النقل السياحي.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (111.111 مبلغ) في  الشركة 

1.111)حصة اجتماعية) مقسمة إلى)

محررة) للواحدة  درهم  (111 بقيمة)

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

اكوتيم) الحفيظ  عبد  السيد 

والسيد محمد اكنوش).

املدة):)99)سنة.

السيد) إلى  أسند  (: التسيير)

عبد الحفيظ اكوتيم والسيد محمد)

اكنوش.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)61315)بتاريخ)24)وونيو)2121.

86 P
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SOCIETE JNANE DAOUIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 111.111 درهم

املقر االجتماعي : مكتب رقم 1، 
زاوية زنقة مبارك الدكالي وحمان 
الفطواكي، إقامة هجر، القنيطرة

تأسيس
بالقنيطرة) عرفي  بمقت�شى عقد  (
وضع) تم  (،2121 وونيو) (22 بتاريخ)
ذات) لشركة  األسا�شي  القانون 
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية):
 SOCIETE JNANE (: التسمية)

.DAOUIA
املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة بشريك وحيد.
 ،1 رقم  مكتب   : االجتماعي) املقر 
وحمان  الدكالي  مبارك  زنقة  زاوية 

الفطواكي، إقامة هجر، القنيطرة.
االستغالل) (: الشركة) موضوع 

الفالحي بجميع أنواعه.
التحويل،) اإلنتاج،) الزراعة،)
تكييف) تجميع،) عالج،) التقييم،)

وتسويق املنتجات الفالحية.
إلنتاج) الزراعية  األغذوة  صناعة 
الخضروات) الفواكه،) مستحضرات 

أو الحبوب.
الفالحية) املنتوجات  تسويق 

طازجة أو مجمدة.
كراء)املعدات لألشخاص.
استيراد وتصدور املاشية.

لصالح) البضائع  نقل  في  املقاولة 
الغير.

عالقة) له  ما  كل  عامة  وبصفة 
بنشاط الشركة.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) (111.111 مبلغ) في  الشركة 
1.111)حصة اجتماعية) مقسمة إلى)
محررة) للواحدة  درهم  (111 بقيمة)
بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):
 1111 (: السيد عبد هللا مسكاوي)

حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى السيد عبد هللا)

الحامل للبطاقة الوطنية) مسكاوي،)
رقم)G142418،)ملدة غير محدودة.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)61321)بتاريخ)25)وونيو)2121.

87 P

VOTRE CONFORT NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 11.111 درهم

املقر االجتماعي : 48، شارع أبو بكر 

الصدوق، إقامة إومان، مكتب 2، 

القنيطرة

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى  (

بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�شي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 VOTRE CONFORT (: التسمية)

.NEGOCE SARL AU

املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة بشريك وحيد.

أبو  شارع   ،48 (: االجتماعي) املقر 

بكر الصدوق، إقامة إومان، مكتب 2، 

القنيطرة.

بيع املنتوجات) (: موضوع الشركة)

الغذائية بالجملة.

االستيراد والتصدور.

تاجر.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (11.111 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (111 إلى) مقسمة 

محررة) للواحدة  درهم  (111 بقيمة)

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

 111 (: قمقاش) ساملة  السيدة 

حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى السيدة ساملة)

قمقاش.

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

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)61313)بتاريخ)24)وونيو)2121.
88 P

A.G.I.N SARL

CANDY PALACE
SARL AU

بانعقاد الجمع العام الغير العادي)
 CANDY PALACE SARL لشركة)
AU)بتاريخ)21)وونيو)2121)تم اتخاذ)

القرارات التالية):
تزكية تفكيك الشركة.

قراءة وتزكية قرار التفكيك.
تزكية حسابات التفكيك.

تبرئة ذمة املصفي.
)وقد تم اإلوداع القانوني للشركة)
باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ)28 

وونيو)2121)تحت رقم)115774.
89 P

TAK SERVICES
SARL AU

تفويت جميع الحصص
 TAK قرار الشريك الوحيد لشركة

SERVICES SARL AU بتاريخ
 3 أغسطس 2118

لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
 »TAK SERVICES SARL AU«
السيد وونس مجتبي مارطان اسباني 
الجنسية مزداد بتاريخ 19 ماي 1976 
لجواز  والحامل  البيضاء،  بالدار 

السفر رقم XD124429 ما ولي :
 111 الحصص  جميع  تفويت 
للحصة  درهم   1111 بقيمة  حصة 
وونس  السيد  طرف  من  الواحدة 
مجتبي مارطان لفائدة السيد عتمان 
مزداد  الجنسية،  مغربي  الزغواني، 
باملعاريف   1977 نوفمبر   7 بتاريخ 
الدار البيضاء انفا، والحامل للبطاقة 
 BE717786 رقم  للتعريف  الوطنية 
 TAK SERVICES» في رأسمال شركة

.»SARL AU

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو   15 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2121 تحت رقم 5576.
90 P

ELITORIOM
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة من شريك واحد

تم تأسيس شركة تحمل الصفات)
التالية بالرباط)9)وونيو)2121 :

 ELITORIOM (: اللقب االجتماعي)
.SARL AU

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
مسؤولية محدودة من شريك واحد.

الهدف االجتماعي):)غرض الشركة)
الخارج،) في  أو  املغرب  في  سواء)
عن) وبالنيابة  نفسها  عن  باألصالة 
الغير أو باملشاركة،)هو القيام بما ولي):

التصميم الداخلي واملنتجات.
ودراسة) الحاسوب  هندسة 

وتصميم البرامج واملواقع وغيرها.
أعمال متنوعة أو إنشاءات وتجهيز)

املباني.
العالمات التجارية.

األحداث والتواصل.
تقدوم املشورة بشأن أي مسألة)
قد تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر)

باألنشطة املذكورة أعاله.
(بيع) صفقة) أي  في  السمسرة 

البضائع للتجار واملستهلكين).
واستيراد وتصدور وتسويق) شراء)
وجميع) واملعدات  واإلمدادات  املواد 
املنتجات التي قد تتعلق بشكل مباشر)
أو غير مباشر باألشياء)املذكورة أعاله.
املعامالت) جميع  عام،) وبشكل 
واملالية) والصناعية  التجارية 
املرتبطة بشكل) واملنقولة والعقارية،)
مباشر أو غير مباشر باألشياء)املذكورة)
تعزز) أن  وحتمل  التي  أو  أعاله،)

تحقيقها وتطويرها.
تم تحدود رأس املال) (: رأس املال)
إلى) مقسم  درهم  (111.111 بمبلغ)
درهم،) (111 بقيمة) سهم  (1111
على) الوحيد  للمساهم  مخصصة 

النحو التالي):
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السيد محمد سني):)1111)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجتماعي):)زاوية بهت ووادي)

سبو،)8،)شقة)1)أكدال الرباط.

التسيير):)السيد محمد سني.

املحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

التسجيل) رقم  بالرباط  التجارية 

بالسجل التجاري)153219.

91 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

HAWARI EQUIPEMENT
SARL AU

تأسيس شركة ذ.م.م ش.و
تأسيس) تم  بمقت�شى عقد عرفي 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

مسير واحد ش.ذ.م.م ش.و.

 HAWARI (: االجتماعي) اللقب 

.EQUIPEMENT SARL AU

الشريك واملساهم):)السيد عفيف)

 1111  A769112 ب.و.ط) منياني،)

سهم.

عفيف) السيد  (: الوحيد) املسير 

منياني.

رأس املال):)111.111)درهم.

أو) مختلفة  أشغال  (: النشاط)

البناء.

مواد البناء.

جميع اللوازم واألدوات املكتبية.

املدة):)99)سنة.

العنوان):)مركب)2)رقم)96)الولجة)

سال.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (21 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

التجاري) السجل  رقم  تحت  (2121

.33955
للبيان

92 P

AUTO EUROPA PARK
SARL AU

تأسيس الشركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تكونت شركة ذات) (،2121 ماي) (11
وحيد) لشريك  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كالتالي):
 AUTO EUROPA (: التسمية)

.PARK SARL AU
الصفة القانونية):)ش.م.م ش.و.

بدون) السيارات  كراء) (: الهدف)
سائق.

 511.111 في) حدد  (: الرأسمال)
سهم بقيمة) (5111 درهم مقسم إلى)

111)درهم للسهم موزعة كالتالي):
عزيز حفياني):)5111)سهم.

التسيير):)عزيز حفياني.
اإلمضاء):)عزيز حفياني.

املدة):)99)سنة.
بن) األمل  حي  (: االجتماعي) املقر 

طيب)-)الدريوش.
تم اإلوداع القانوني لدى املحكمة)
فاتح) بتاريخ  بالدريوش  االبتدائية 

وونيو)2121)تحت رقم)62.
93 P

ARZIOU CARS
SARL AU

تأسيس الشركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تكونت شركة ذات) (،2121 ماي) (31
وحيد) لشريك  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كالتالي):
 ARZIOU CARS SARL(:(التسمية

.AU
الصفة القانونية):)ش.م.م ش.و.

بدون) السيارات  كراء) (: الهدف)
سائق.

 111.111 في) حدد  (: الرأسمال)
سهم بقيمة) (1111 درهم مقسم إلى)

111)درهم للسهم موزعة كالتالي):
أووب ارزيو):)1111)سهم.

التسيير):)أووب ارزيو.
اإلمضاء):)أووب ارزيو.

املدة):)99)سنة.

:)حي السعادة بن) املقر االجتماعي)

طيب)-)الدريوش.

تم اإلوداع القانوني لدى املحكمة)

االبتدائية بالدريوش بتاريخ)15)وونيو)

2121)تحت رقم)65.

94 P

AUTO EUROPA PARK
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد
رأسمالها : 511.111 درهم

املقر االجتماعي : حي األمل بن طيب 

- الدريوش

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

7)وونيو)2121،)قرر ما ولي):

عزيز) السيد  (: املسير) استقالة 

حفياني.

تعيين السيد فؤاد بارشوش مسيرا)

جدودا للشركة)(غير مساهم).

بالسجل) القانوني  اإلوداع  تم 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  التجاري 

االبتدائية بالدريوش بتاريخ)14)وونيو)

2121)تحت رقم)67.

95 P

ABARKAN CARS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمالها : 511.111 درهم

املقر االجتماعي : دوار فدان معلي 

وردانا - الدريوش

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

11)وونيو)2121،)قرر ما ولي):

السيدة) (: املسيرتان) استقالة 

ليلى) والسيدة  الفونتي  ميمونت 

أبركان.

عبدوني) رضوان  السيد  تعيين 

مسيرا جدودا للشركة)(غير مساهم).

بالسجل) القانوني  اإلوداع  تم 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  التجاري 

االبتدائية بالدريوش بتاريخ)18)وونيو)

2121)تحت رقم)72.

96 P

فيطا كوم

مكتب الحسابات والجباوات

واستشارة املقاوالت

31،)زنقة لبنان،)الشقة رقم)8،)حي املحيط)

الرباط

الهاتف):)15.37.72.31.12

STE GENACTUS 
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك واحد

ب : 111.111 درهم

العنوان : تجزئة املعمورة عمارة 131 

شقة 1 احصين سال

تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

12)ماي)2121)تم تأسيس شركة ذات)

مسؤولية محدودة ذات شريك واحد)

بالخصائص التالية):

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

GENACTUS(:(التسمية

مستحضرات) بيع  (: الهدف)

التجميل.

تجزئة املعمورة) (: املقر االجتماعي)

عمارة)131)شقة)1)احصين سال.

ووم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس.

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

 111.111 في) االجتماعي  الرأسمال 

حصة) (1.111 إلى) مقسمة  درهم،)

111)درهم لكل حصة بحوزة) بقيمة)

السيدة فلق عزام.

السنة االجتماعية):)من فاتح وناور)

إلى)31)ديسمبر.

تسيير الشركة):)تم تعيين السيدة)

غير) ملدة  للشركة  مسيرة  عزام  فلق 

محددة.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (24 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

.2121
 33983 (: التجاري) السجل  رقم 

سال.
لالستشارة والتنبيه

فيطا كو
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BOCA-MIA
SARL AU
تأسيس

املؤرخ) العرفي  العقد  بمقت�شى 
بسال تم وضع) (2121 ماي) (31 بتاريخ)
ذات) لشركة  األسا�شي  القانون 
تحمل) والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص التالية):
ش.م.م) (BOCA-MIA (: التسمية)

ذات شريك وحيد.
ممون) (: االجتماعي) الهدف 

الحفالت.
رأسمال الشركة):)11.111)درهم،)
 111 حصة من فئة) (111 مكون من)

درهم لكل واحدة مقسمة كما ولي):
 111 (: هللا) عبد  مرجان  السيد 

حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
املقر االجتماعي):)عمارة ك)-)ر محل)
13)شارع أبو رقراق إقامة اليسر سال)

الجدودة.
التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

السيد مرجان عبد هللا.
 33977 رقم) التجاري  السجل 

بسال في)21)وونيو)2121.
98 P

إئتمانية فداد ش.ذ.م.م
5،)املركز التجاري ابن سينا أكدال الرباط

الهاتف):)15.37.77.59.72
الفاكس):)15.37.77.59.81

 SOCIETE شركة
IMMOBILIERE HARDADI

SARL
1 - تحويل األسهم

2 - زيادة في رأسمال الشركة
3 - تحول الشكل القانوني للشركة

4 - تحدوث النظام األسا�شي
العام) الجمع  محضر  حسب 
وونيو) (7 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 
شركاء) قرر  البيضاء،) بالدار  (2121
 SOCIETE IMMOBILIERE شركة)
الرأسمال) ذات  (HARDADI SARL
ووجد) والتي  درهم  (1.811.111
 BOULEVARD (،223 (: ب) مقرها 

 ABDELMOUMEN،( ANGLE

 PLACE DU DR CHARLES

 NICOLE،(2éme(ETAGE،(BUREAU

N°15،(CASABLANCA،)ما ولي):

التصدوق على تحويل جميع) (- (1

األسهم اململوكة للسيد محمد العنابي)

لصالح) أسهم  (11 وهي) الشركة  في 

شريك السيد مصطفى العنابي وذلك)

11)و)11)و12)من) وفقا ألحكام املواد)

النظام األسا�شي للشركة املذكورة.

بعد هذا النقل،)تم تعدول املادة)7 

على النحو التالي):

السيد مصطفى العنابي وصل إلى)

18.111)سهم.

الشركة) رأسمال  في  الزيادة  (- (2

السائلة) املدونة  الذمم  بتحويل 

بها) وحتفظ  التي  والدائنة  واملحددة 

العنابي) مصطفى  السيد  الشريك 

 511.111 بقيمة) الشركة  مقابل 

درهم.)وبالتالي،)تمت زيادة رأس املال)

من)1.811.111)درهم إلى)2.311.111 

درهم.

بعد هذه الزيادة،)تم تعدول املادة)

النحو) على  األسا�شي  النظام  من  (7

التالي):

الجدود) الشركة  رأسمال  وبلغ 

2.311.111)درهم مقسم إلى)23.111 

سهم بقيمة)111)درهم مخصصة لـ):

السيد مصطفى العنابي):)23.111 

سهم.

3)-)تحول الشكل القانوني للشركة)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

النظام) وتحدوث  واحد  ملساهم 

التغييرات) بعد  الجدود  األسا�شي 

امللحوظة.

بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)بتاريخ)23)وونيو)2121)تحت)

رقم)783916.
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إئتمانية فداد ش.ذ.م.م
5،)املركز التجاري ابن سينا أكدال الرباط

الهاتف):)15.37.77.59.72
الفاكس):)15.37.77.59.81

 SOCIETE شركة
IMMOBILIERE SARI

SARL
املصادقة على تحويل األسهم
تغيير الشكل القانوني للشركة

و تحدوث النظام األسا�شي
العام) الجمع  محضر  حسب 
وونيو) (7 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 
الشركة املعروفة) 2121،)قرر شركاء)
 SOCIETE IMMOBILIERE» باسم)

SARI SARL«،)ما ولي):
التصدوق على تحويل جميع) (- (1
محمد) للسيد  اململوكة  األسهم 
 IMMOBILIERE العنابي في الشركة)
لصالح) أسهم  (11 وهي) (SARI SARL
في) العنبي  مصطفى  السيد  شريك 
الشركة املذكورة وذلك وفقا ألحكام)
النظام) من  و12) و)11) (11 املواد)

األسا�شي للشركة املذكورة.
بعد هذا النقل،)تم تعدول املادة)7 

على النحو التالي):
حتى) العنابي  مصطفى  السيد 

1.111)سهم.
2)-)تحول الشركة من شركة ذات)
ذات) شركة  إلى  محدودة  مسؤولية 
النظام) وتحدوث  فردوة  مسؤولية 

األسا�شي الجدود.
بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء)بتاريخ)23)وونيو)2121)تحت)

رقم)783915.
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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. : 15.37.59.41.63
IF 13741187 - TP 21612621
RC 24711 - CNSS 6227212

STE MACOSTRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي : زنقة 22 
سيدي قاسم

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28899
تأسيس

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (2
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة باملميزات التالية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤولية محدودة.
 STE (: الشركة) تسمية 

MACOSTRA
غرض الشركة بإوجاز):

أشغال مختلفة.
بيع مواد البناء)والعقاقير.

منعش عقاري.
عنوان مقرها االجتماعي): زنقة 22 

رقم 4 اقامة امين سيدي قاسم.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):
السيد بعالش محمد)-)411)حصة)
 41.111 درهم للحصة،) (111 بقيمة)

درهم.
السيد بعالش حسن)-)311)حصة)
 31.111 درهم للحصة،) (111 بقيمة)

درهم.
حصة) (311 (- السيد بعالش علي)
 31.111 درهم للحصة،) (111 بقيمة)

درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بعالش محمد،)عنوانه حي)

سليمة رقم)11)سيدي قاسم.
السيد بعالش حسن،)عنوانه حي)

سليمة رقم)11)سيدي قاسم.
حي) عنوانه  علي،) بعالش  السيد 

سليمة رقم)11)سيدي قاسم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة):
السيد بعالش محمد،)عنوانه حي)

سليمة رقم)11)سيدي قاسم.
السيد بعالش حسن،)عنوانه حي)

سليمة رقم)11)سيدي قاسم.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ قاسم  بسيدي   االبتدائية 
رقم) تحت  (2121 وونيو) (25

.2121/341
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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. : 15.37.59.41.63

IF 13741187 - TP 21612621

RC 24711 - CNSS 6227212

 SOCIETE SANI FARAJI DE

TRAVAUX DIVERS
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي : تجزئة 

الزيراري 2 رقم 188 سيدي قاسم
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27393
رفع رأسمال الشركة

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في)4)ماي)2121)تم رفع رأسمال)

 911.111.111 قدره) بمبلغ  الشركة 

درهم أي من)111.111.111)درهم إلى)

1.111.111.111)عن طريق الحساب)

الجاري للشركة.

تحيين القانون األسا�شي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

بتاريخ قاسم  بسيدي   االبتدائية 

رقم) تحت  (2121 وونيو) (15

.2121/167
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STE AMESHOUL SERVICES
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها 111.111 درهم

شارع املسيرة الخضراء رقم 47 

بومية ميدلت

تأسيس
محرر) عرفي  عقد  بمقت�شى 

 2121 ماي) (25 بتاريخ) ميدلت  في 

لشركة) األسا�شي  القانون  وضع 

تحمل) محدودة  مسؤولية  ذات 

 STE AMESHOUL «شركة) اسم)

ش.م.م   »SERVICES SARL

خصائصها كالتالي :

غرض الشركة : محطة للخدمات.

مطعم.

املسيرة) شارع   : الرئي�شي  املقر 
الخضراء)رقم)47)بومية ميدلت.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تسجيلها)

في السجل التجاري.

 111.111 (: االجتماعي  الرأسمال 

حصة مبلغ) (1111 درهم ونقسم إلى)

كل حصة)111)درهم.

إدارة الشركة):)ستسير الشركة من)

طرف السيد احماد امسهول.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (22 بتاريخ) ميدلت  االبتدائية 

 2121/196 رقم) تحت  (2121

بالسجل التجاري رقم)2841.
ملخص قصد النشر

املسير
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STE AIT NIT TRAVAUX
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها 151.111 درهم

اوت والشريف اغبالو بومية ميدلت

تأسيس
في) محرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 

 2121 فبراور) (19 بتاريخ) ميدلت 

وضع القانون األسا�شي لشركة ذات)

اسم) تحمل  محدودة  مسؤولية 

 STE AIT NIT TRAVAUX «شركة)

SARL«)ش.م.م خصائصها كالتالي):

غرض الشركة : تهيئة املساحات 

الفالحية.

أو  املختلفة  األشغال  في  مقاول 

البناء.

حفر اآلبار.

والشريف) اوت   : الرئي�شي  املقر 

اغبالو بومية ميدلت.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تسجيلها)

في السجل التجاري.

 151.111 (: االجتماعي  الرأسمال 

حصة مبلغ) (1511 درهم ونقسم إلى)

كل حصة)111)درهم.

إدارة الشركة):)ستسير الشركة من)

طرف السيد جالل جعيط أو السيد)

محمد املدغري.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (18 بتاريخ) ميدلت  االبتدائية 
 2121/188 رقم) تحت  (2121

بالسجل التجاري رقم)2825.
ملخص قصد النشر

املسير

104 P

STE OUBILI
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها 111.111 درهم
بوسكم ارومليل ميدلت

الجمع) محضر  بمقت�شى  (- (1
 18 بتاريخ) املنعقد  العام االستثنائي 
شركة) شركاء) وافق  (2121 فبراور)
على) ش.م.م  (STE OUBILI SARL
من) اجتماعية  حصة  (666 تفويت)
طرف السيد ابيلي عزيز،)333)لفائدة)
السيد ابيلي موحى و333)لفائدة ابيلي)

عبد الرحمان.
القانوني) الشكل  تحويل  (- (2
 STE OUBILI SARL AU(للشركة من

.STE OUBILI SARL إلى
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (18 بتاريخ) ميدلت  االبتدائية 
 2121/184 رقم) تحت  (2121

بالسجل التجاري رقم)1321.
ملخص قصد النشر

املسير
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STE JADA MED
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها 21.111 درهم

رقم 24 زنقة طنجة ميدلت
1)-)بمقت�شى محضر الجمع العام)
االستثنائي املنعقد بتاريخ فاتح وونيو)
 STE JADA(2121)وافق شركاء)شركة
 66 MED SARL)ش.م.م على تفويت)
السيد) طرف  من  اجتماعية  حصة 
السيد) لفائدة  إسماعيل  ضريف 

قاسمي محمد.
القانوني) الشكل  تحويل  (- (2
 STE JADA MED SARL(للشركة من

.STE JADA MED SARL AU إلى

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (18 بتاريخ) ميدلت  االبتدائية 

 2121/186 رقم) تحت  (2121

بالسجل التجاري رقم)1111.
ملخص قصد النشر

املسير
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STE AL MARAMTECH
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 111.111 درهم

املقر االجتماعي : رقم 2 شارع عنابية 

سكتور 11 حي الرياض

فسخ مسبق للشركة
العام االستثنائي) الجمع  بموجب 

لشركة ذات) (2121 أبريل) (19 بتاريخ)

 STE AL(املسؤولية املحدودة املسماة
 111.111 رأسمالها) (MARAMTECH

شارع) (2 رقم) بالرباط  مقرها  درهم،)
قرر) 11)حي الرياض،) عنابية سكتور)

الشركاء)ما ولي):

فسخ مسبق للشركة.

فاطنة) املهدي  السيدة  تعيين 

كمصفية للشركة.
 2 رقم) (: تم تحدود العنوان التالي)

11)حي الرياض) شارع عنابية سكتور)

الرباط،)كمكان لتصفية الشركة.

وقد تم اإلوداع القانوني باملحكمة)

ماي) (27 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2121،)تحت رقم)114936.

107 P

 STE ZIOUNI

CONSTRUCTION
SARL AU

املقر االجتماعي : حي تبارين زنقة 

3511 رقم 15 الدشيرة انزكان

بتاريخ) مداوالتها  إثر  على 

العام) الجمع  قرر  (،2121 23)وونيو)

 STE ZIOUNI للشركة) العادي  غير 

.CONSTRUCTION SARL AU
التجاري) بالسجل  املسجلة 

تحت) بانزكان  االبتدائية  باملحكمة 
رقم)13693.)ما ولي):
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بعد) املصفي  تقرير  اعتماد 
الفحص.

الودوة) التصفية  إقفال  إعالن 
للشركة.

إبراء)ذمة املصفي.
الصالحيات) املصفي  تخويل 
األخيرة) اإلجراءات  النجاز  الضرورية 
الناتجة عن إقفال التصفية الودوة.

بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ) (1459 رقم) تحت  بانزكان 

28)وونيو)2121.
على) التشيطيب  طلب  إوداع  تم 
13693)بكتابة) السجل التجاري رقم)
الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان)
مع إلحاق الوثائق املتعلقة بالتصفية.
108 P

TRAPACO شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

إشعار بوفاة لشريك وتفويض ميراث 
االسهم

االستثنائي) العام  الجمع  قرر 
ذات) شركة  (TRAPACO لشركة)
رأسمالها) محدودة  مسؤولية 
بالدار) مقرها  درهم،) (2.411.111

البيضاء.
ليساسفة) لباتول  مجمع  (17
 98149 بالسجل التجاري تحت رقم)

بتاريخ)17)وونيو)2121)ما ولي):
إقرار بوفاة الشريك واملسير محمد)

مدون املتوفى بتاريخ)2)أبريل)2121.
حصة) (12111 ميراث) تفويض 

للراحل محمد مدون كالتالي):
السيدة ملياء)مدون)4111)حصة.

 4111 مدون) سامية  السيدة 
حصة.

 1511 ميهوبي) حكيمة  السيدة 
حصة.

مدون) لحلو  مفتاحة  السيدة 
2111)حصة.

 63 مدون) الواحد  عبد  السيد 
حصة.

السيدة عائشة مدون)31)حصة.
السيدة سعدوة مدون)31)حصة.

السيد محمد مدون)63)حصة.

السيد مصطفى مدون)62)حصة.

السيد احمد مدون)63)حصة.

السيدة خدوجة مدون)31)حصة.

السيدة فاطمة مدون)31)حصة.

السيدة مينة مدون)31)حصة.

السيدة مريمة مدون)31)حصة.

السيدة إدريس مدون)63)حصة.

تعدول) السابقة،) للقرارات  تبعا 

املادة)6)و7)من النظام األسا�شي.

كتابة) لدى  القانوني  اإلوداع  تم 

للدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

2121،)تحت) 28)وونيو) البيضاء)ووم)
رقم)784443.

بمقت�شى بيان ومقتطف

املسير
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ONE KITCHEN
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 111.111 درهم

املقر االجتماعي : فيال رقم 5، 
زنقةالدلبوت، سكتور 11 بلوك م 

حي الرياض، الرباط

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم) قد  بالرباط،) (2121 31)ماي)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

الخصائص) تحمل  والتي  املحدودة 

التالية):

:ONE KITCHEN(:(التسمية
ممون) (: االجتماعي) الهدف 

وخدمات املطاعم والتموين املتنوعة.
املقر االجتماعي):)فيال رقم)5،)زنقة)

حي) م  بلوك  (11 سكتور) الدلبوت،)

الرياض الرباط.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس.
 111.111 (: الشركة) راسمال 

درهم.

الدون) عالء) السيد  (: املساهمون)

الياسمين) بإقامة  القاطن  البغدادي 

املنزه،) بساتين  (3 شقة) (12 عمارة)

املنزه،)الرباط.

خزرجي) شامي  مريم  السيدة 

املنزه) تجزئة  (4 رقم) بالفيال  القاطنة 

السوي�شي الرباط.
األميري) الدون  بهاء) عمر  السيد 

تجزئة) السرو  شارع  (12 ب) القاطن 

نبابيا السوي�شي الرباط.

التسيير):

البغدادي) الدون  عالء) السيد 

(،12 القاطن بإقامة الياسمين عمارة)

شقة)3)بساتين املنزه،)الرباط.

خزرجي) شامي  مريم  السيدة 

املنزه) تجزئة  (4 رقم) بالفيال  القاطنة 

السوي�شي الرباط.

اإلوداع) تم  (: القانوني) اإلوداع 

لدى) التجاري  بالسجل  القانوني 

 28 في) بالرباط  التجارية  املحكمة 

رقم) تحت  ومسجل  (،2121 وونيو)

.153213

110 P

DYAR AL MANSOUR
شركة مساهمة

رأسمالها : 531.111.111 درهم

املقر االجتماعي : عمارة الشركة 

العامة العقارية، ساحة األودوة 

شارع مهدي بنبركة، حي الرياض، 

الرباط

السجل التجاري بالرباط رقم 

21.646

قرر مجلس إدارة الشركة املنعقد)

بتاريخ)21)ديسمبر)2121)ما ولي):

تغيير طريقة تسيير الشركة ودمج)

واملدور) اإلدارة  مجلس  رئيس  مهام 

العام للشركة.

استقالة السيد سعد العشفوبي)

من مهامه كمدور عام للشركة.

الشنوف) عادل  السيد  تنصيب 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
عام) مدور  كرئيس  (JC11371 رقم)

للشركة.

باملدراء) املناطة  املهام  تأكيد 

بلبيجو) مصطفى  السيد  املنتدبين 

والسيد محمد ملودن.

سارع) (42 من) الشركة  مقر  نقل 
الشركة) عمارة  إلى  الرباط  العلويين 
الوداوة شارع) العامة العقارية فضاء)
املهدي بن بركة حي الرياض الرباط،)
القرار خالل) مع املصادقة على هذا 
للشركة) االستثنائي  العام  املجلس 

املوالي.
الجمع العام العادي واالستثنائي)
ديسمبر) (21 بتاريخ) املنعقد  للشركة 

2121)تقرر ما ولي):
ما تقرر في الشأن العادي):

طريقة) تغيير  على  املصادقة 
تسيير الشركة وكذا دمج مهام رئيس)
مجلس اإلدارة واملدور العام للشركة)
الشنوف) عادل  السيد  وتنصيب 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم)JC11371)كمدور عام للشركة.
ما تقرر في الشأن االستثنائي):

مقر) نقل  قرار  على  املصادقة 
الشركة من)42)شارع العلويين الرباط)
العقارية) العامة  الشركة  عمارة  إلى 
الوداوة شارع املهدي بن بركة) فضاء)
حي الرياض الرباط،)وذلك ابتداء)من)

تاريخ فاتح وناور)2121.
القانون) من  (4 املادة) تعدول 

االسا�شي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالرباط)
في)21)وونيو)2121،)تحت رقم)6132.
111 P

كابيطانيا
25،)شارع شجرة القدس،)قطاع)19،)بلوك س،)

حي الرياض،)الرباط

ANTARIS
SARL AU

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) (،2121 وونيو) (7 املنعقد بتاريخ)

ما ولي):
حل مسبق للشركة.

تعيين السيد فرانسيسكو زكرياس)
السفر رقم) الحامل لجواز  بولو  كانو 

XDC417462)كمصفي للشركة.
للتصفية) االجتماعي  املقر  تعيين 
بالعنوان)5،)ساحة الجوالن،)حسان،)

الرباط.
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باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (24 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2121،)تحت رقم)115726.

112 P

ASTAMARK
SARL AU

زيادة راس مال الشركة
 11 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

العام) الجمع  عقد  تم  (،2121 ماي)

ش م م ذات) (ASTAMARK للشركة)

شريك وحيد.

الكائن) درهم،) (11.111 رأسمالها)

املغرب) شارع  (62 بالرباط،) مقرها 

العربي.

بالسجل) املسجلة  املحيط،)

رقم) تحت  بالرباط  التجاري 

الغير) العام  الجمع  وافق  (،148563

العادي ملساهمي الشركة على زيادة)

رأس املال الشركة من)11.111)درهم)

 9.911 بخلق) درهم،) (1.111.111 إلى)

إلى) (،111 حصة جدودة مرقمة من)

من خالل دمج جزء) حصة،) (9.911

كما تمتعدول) من حسابات الشركاء)

الفصلين)6)و7)من القانون التأسي�شي)

للشركة.

تم اإلوداع القانوني بكتابة ضبط)

ووم) بالرباط  التجارية  املحكمة 

14)وونيو)2121،)تحت رقم)115411.

113 P

R2Z SOLUTIONS
SARL AU

بالجريدة) وقع  خطأ  إستدراك 

الرسمية عدد)5668

 151.269 الرقم الخاطئ) (: عوض)

بتاريخ)14)أبريل)2121.

 151.315 الصحيح) الرقم  (: وقرأ)

بتاريخ)14)أبريل)2121.

الباقي بدون تغيير.

120 P

LES CONSORTS JBILO
SARL AU

تغيير) تم  عرفي  عقد  بمقت�شى 
املسير الشركة من اسم السيد عسو)

محسين إلى السيد الكفلي عبد هللا.
كل) باع  محسين  عسو  السيد 
حصصه التجارية للسيد الكفلي عبد)

هللا.
املسجلة في السجل التجاري رقم)
املودع باملحكمة االبتدائية) (124443

بتمارة.
 28 بتاريخ) (6122 اإلوداع) رقم 

وونيو)2121.
املسير الفعلي للشركة هو السيد)

الكفلي عبد هللا.
مدة التسيير غير محددة.

اإلدارية) الصالحيات  جميع 
واملالية للشركة تفوض للسيد عبد)

هللا الكفلي.
121 P

مديحة أوطو سرفيس
ش م م

سكتور النهضة زنقة اليوسفية
رقم 17 لعياودة، سال

املصادق) عرفي  عقد  بموجب 
عليه بتاريخ)18)وناور)2121)واملسجل)
الرباط) بمدونة  التسجيل  بمصالح 
األسا�شي الحداث) القانون  وضع  تم 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
العموري) للسيدة  الوحيد  الشريك 

مدوحة باملوصفات التالية):
مدوحة اوطو سرفيس) (: التسمية)

ش م م.
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
بالشريك) املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
سكتور النهضة) (: املقر االجتماعي)
زنقة اليوسفية رقم)17)لعياودة سال.

امليكانيك) (: االجتماعي) الهدف 
وجميع) السيارات  هياكل  وإصالح 
رسائل النقل والصيانة وكل ما ذكر)

ببند الهدف االجتماعي.
مبلغ) في  حدد  (: الشركة) رأسمال 
 111 على) موزعة  درهم  (11.111

حصة من فئة)111)درهم.

تقسيم راسمال الشركة.

السيدة العموري مدوحة)11.111 

درهم تمثل)111)حصة من فئة)111 

درهم.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

وناور وتنتهي بتم شهر ديسمبر.

مدة الشركة):)حددت في)99)سنة.

الشركة) تسيير  عهد  (: التسيير)

لفترة غير محدودة السيدة العموري)

مدوحة.

مسيرتها) بتوقيع  تلتزم  التوقيع 

جميع) في  مدوحة  العموري  السيدة 

معاملتها البنكية والتجارية واإلدارية.

لدى) القانوني  اإلوداع  تم  لقد 

رقم) تحت  بسال  االبتدائية  املحكمة 

32931)بتاريخ)11)فبراور)2121.

122 P

 FOUAD LAHGAZ &

 PARTNERS AUDITORS

ADVISORS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها : 11.111 درهم

املقر االجتماعي : 15 شارع األبطال، 

شقة رقم 4، أكدال، الرباط

السجل التجاري رقم 151939، 

الرباط

نقل املقر االجتماعي
تحيين النظام األسا�شي

تبعا ملحضر بتاريخ)7)ووليو)2121،)

قرر الشريك الوحيد ما ولي):

الرباط،) إلى  الشركة  مقر  نقل 

أكدال،)1)زنقة أزكزا،)عمارة رقم)31.

تغيير تواريخ افتتاح وإغالق السنة)

املالية والتي ستكون من اآلن فصاعدا)

على التوالي،)1)أكتوبر و31)سبتمبر من)

كل عام.

تعدول املادتين)4)و31)من النظام)

األسا�شي نتيجة لذلك.

تحيين النظام األسا�شي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
(،2121 وونيو) (22 بتاريخ) بالرباط 

تحت رقم)115643.
السجل) بتعدول  التصريح  وضع 
لدى) الضبط  بكتابة  التجاري 
 22 املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ)
من) (6159 رقم) تحت  (،2121 وونيو)

السجل الترتيبي.
123 P

STE AMARASSMINE
SARL

رأسمالها : 111.111 درهم
RC(N°124885

االستثنائي) العام  الجمع  قرر 
أكتوبر) (16 بتاوخ) واملنعقد  للشركة 

2121،)تحت رقم)115788.
الحل املسبق للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  وتم 
وونيو) (28 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2121)تحت رقم)115788.
124 P

IDEX CONTRACTOR
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بشريك وحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تمت) (،2121 وونيو) (28 بالرباط ووم)
لشركة) التأسي�شي  القانون  صياغة 
وحيد،) بشريك  املسؤولية  محدودة 

لها الخصائص التالية):
 IDEX (: التسمية)

.CONTRACTOR
متنوعة) أعمال  (: الهدف)

وانشاءات.
ابن) شارع  (59 (: االجتماعي) املقر 

سينا شقة رقم)11)أكدال،)الرباط.
سنة ابتداءا من تاريخ) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.
الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في بلغ)111.111)درهم.
اإلدارة):)عهد تسيير الشركة السيد)

محمد انوار بناني.
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من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)
غاوة)31)ديسمبر.

وتسجيل) القانوني  اإلوداع  تم 
الشركة بالسجل التجاري للمحكمة)
وونو) (28 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2121،)تحت رقم)115788.
125 P

SOLARKAY
SARL

العام) الجمع  ملحضر  طبقا 
فبراور) (26 في) املنعقد  االستثنائي 

.SOLARKAY SARL(2121)لشركة
درهم) (111.111 (: رأسمالها)
فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة) (111

بين الشركاء)على الشكل التالي):
السيد الحسين أزواو)511)حصة.
السيد احمد جاحظ)511)حصة.

تقرر ما ولي):
نقل املقر االجتماعي للشركة من)
الطابق) (3 زنقة سمية إقامة شهرزاد)
إلى) النخيل الدار البيضاء) (22 رقم) (5
الطابق األر�شي حي النهضة)1)اإلضافي)

رقم)71،)الرباط.
تحيين القانون األسا�شي للشركة.

لدى) القانوني  اإلوداع  تم  وقد 
التجارية) باملحكمة  الضبط  كاتب 
تحت) (،2121 وونيو) (28 في) بالرباط 

رقم)115795.
126 P

EMPREINTE NEGOCE
SARL AU

 8 العرفي) العقد  تسجيل  تاريخ 
بالخصائص) بالرباط  (،2121 وونيو)

التالية):
الهدف االجتماعي):)تاجر.

وأعمال) متنوعة  أعمال  مقاول 
البناء.

التصدور واالستيراد.
درهم) (111.111 (: املال) رأس 
مقسمة إلى)1111)حصة من فئة)111 
بين) موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 
السيد) (: التالي) الشكل  على  الشركاء)

وونس سالوي اندل�شي)1111)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي.

الزاوية) معرض  (: املقر االجتماعي)
رقم)39)قبيبات الرباط.

سالوي) وونس  السيد  (: التسيير)
اندل�شي.

سالوي) وونس  السيد  (: التوقيع)
اندل�شي.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
.153189

127 P

 ANNAJAH POUR
 L’EDUCATION ET LA
FORMATION PRIVE

SARL
العام) الجمع  ملحضر  طبقا 
وونيو) (7 في) املنعقد  االستثنائي 
 ANNAJAH لشركة) (2121
 POUR L’EDICATION ET LA
شركة ذات) (،FORMATION PRIVE

مسؤولية محدودة.
تقرر ما ولي):

تغيير نشاط الشركة.
استقالة السيد منير قارو والسيدة)

بشرى الخاضن مسيرا للشركة.
الشركة حيث أصبح) تغيير مسير 
املسير) بوقدور  العزيز  عبد  السيد 

الوحيد.
تحيين القانون األسا�شي للشركة.

لدى) القانوني  اإلوداع  تم  وقد 
التجارية) باملحكمة  الضبط  كاتب 
تحت) (،2121 وونيو) (28 في) بالرباط 

رقم)115813.
128 P

 KBIDI NETTOYAGE
SERVICES K N S

SARL AU
في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
قد) (،2121 أبريل) (23 بتاريخ) الرباط،)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.
 KBIDI NETTOYAGE (: التسمية)

.SERVICES K N S

الهدف االجتماعي):)التنظيف.

راسمال الشركة):)111.111)درهم)

فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسمة 

111)درهم للحصة الواحدة.

 1111 لكبيدي) نسرين  السيدة 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

زنقة) (8 الشقة) (31 عمارة) (: املقر)

موالي احمد لوكيلي حسان،)الرباط.

املسير):)السيدة نسرين لكبيدي.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

151885)باملحكمة التجارية بالرباط.

129 P

 GROUPE 7 GARDIENNAGE

SERVICES - G.7.G.S
SARL AU

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

قد) (،2121 أبريل) (23 بتاريخ) الرباط،)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.

 GROUPE 7 (: التسمية)

 GARDIENNAGE SERVICES -

G.7.G.S

الهدف االجتماعي):)الحراسة.

راسمال الشركة):)111.111)درهم)

فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسمة 

111)درهم.

 1111 لكبيدي) نسرين  السيدة 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

زنقة) (8 الشقة) (31 عمارة) (: املقر)

موالي احمد لوكيلي حسان،)الرباط.

املسير):)السيدة نسرين لكبيدي.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

151883)باملحكمة التجارية بالرباط.

130 P

بيرق العرب
تأسيس رشكة ذات مسؤولية محدودة 

برشيك وحيد
بمقت�شى عقد عرفي محرر بسال)

في)8)وناور)2121،)فقد أنشأت شركة)

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد والتي تتصف كالتالي):

التسمية):)بيرق العرب.

التوظيف) شركة  (: الهدف)

والتشغيل.

استشارات في املوارد البشرية.

متجر) الرباط،) (: االجتماعي) املقر 
(،813 رقم) مجموعة العهد،) (،2 رقم)

حي النهضة)1.

سنة تنطلق من ووم) (99 (: الفترة)

التأسيس النهائي اي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

 111.111 (: االجتماعي) الرأسمال 

حصة من) (1111 إلى) درهم مقسمة 

الواحدة) للحصة  درهم  (111 فئة)

موزعة كالتالي):

 1111 (: البراكة) سعيد  السيد 

حصة.

التسيير) مهمة  وتولى  (: التسيير)

السيد سعيد البراكة.

فاتح) من  (: االجتماعية) السنة 

ديسمبر من كل سنة ما) (31 وناور إلى)

تاريخ) من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإلوداع 

وناور) (29 ووم) بالرباط  التجارية 

الشركة) تسجيل  وتم  (،2121

بالسجل التجاري بالرباط،)تحت رقم)

.142527

131 P
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M.B RENOVA
 SARL

الرأسمال االجتماعي : 111.111 
درهم

املقر االجتماعي : إقامة لشبونة 
الطابق السادس الشقة 18 زنقة 
تارودانت املدونة الجدودة مكناس

في) املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تأسست) بمكناس  (2121 19)ماي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مميزاتها كاالتي):
.M.B RENOVA SARL(:(التسمية

الرأسمال):)111.111)درهم.
بدوك) رضوان  السيد  الشريكان 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم)D341141)والسيد هاشم امراني)
التعريف) لبطاقة  الحامل  علوي 

.D328884(الوطنية رقم
لشبونة) إقامة  (: االجتماعي) املقر 
زنقة) (18 الشقة) السادس  الطابق 

تارودانت املدونة الجدودة مكناس.
أعمال) (: االجتماعي) الهدف 

مختلفة.
التجارة.

اإلستيراد والتصدور.
سنة) (99 في) املدة  حددت  (: املدة)
تبتدئ من تاريخ التسجيل في السجل)

التجاري.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
الحامل) علوي  امراني  هاشم  السيد 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.D328884
التجارية) باملحكمة  تم  (: اإلوداع)
بمكناس بتاريخ)28)ماي)2121،)تحت)

رقم)2631.
رقم السجل التجاري):)53371.

132 P

STE ENNABATI ELECTRO
SARL AU

 24 بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في)
شركة) تأسيس  تم  قد  (،2121 ماي)
لشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 
الخصائص) تحمل  والتي  وحيد 

التالية):

التسمية):)النباتي الكترو.
الصفة القانونية):)ش م م.

شراء) بيع  (: االجتماعي) (: الهدف)
املنتجات اإللكترونية.

درهم) (111.111 (: املال) رأس 
فئة) من  حصة  (111 إلى) مقسمة 

1111)درهم.
 111 النباتي) حنان  (: الشركاء)

حصة.
املدة):)99)سنة.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل
موالي) شارع  (: االجتماعي) املقر 
الحسن إقامة اوا حي األعراس رقم)3 

مرتيل.
الحاملة) النباتي  حنان  (: التسيير)
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
Q236697)والساكنة بمركب ميكطا)
11)شقة) الطابق) (16 الصافية بلوك)

51)مرتيل.
باملحكمة) تم  (: القانوني) اإلوداع 

االبتدائية بتطوان.
بواسطة شركة كونطا املضيق.
السجل التجاري رقم)29819.

بتاريخ)22)وونيو)2121.
133 P

ANDALOUS MALL
SARL AU

رأس املال : 111.111 درهم
املقر االجتماعي : 12 مكرر زنقة 

لبنان رقم 3 املحيط، الرباط
تأسيس شركة

بمقت�شى عقد عرفي حرر بالرباط)
لشركة) األسا�شي  القانون  وضع  تم 
الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد
التسمية):)شركة أندلس مول ش)

م م ش و.
زنقة) مكرر  (2 (: االجتماعي) املقر 

لبنان رقم)3)املحيط الرباط.
 111.111 في) حدد  (: الرأسمال)
درهم مكون من)1111)حصة من فئة)

111)درهم لكل حصة لفائدة):

السيد الحاج زاود)1111)حصة.
العقارات،) وكراء) شراء) (: الغرض)

أعمال البناء.
املدة):)99)سنة.

السيد) الشركة  يسير  (: املسير)
الحاج زاود ملدة غير محدودة.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
التجارية بالرباط تحت الرقم السجل)

التجاري)153215.
134 P

COMPLES NKAKCHA 
SARL AU

الراسمال االجتماعي : 531.111 
درهم

املقر االجتماعي : دوار نقاقشة 
سيدي ومني، أصيال

تعدول
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
بأصيال،) (،2121 مارس) (5 في) املؤرخ 
 COMPLEXE شركة) مسير  قرر 

NKAKCHA SARL AU)ما ولي):
(: االجتماعية) الحصص  تفويت 
اجتماعية) حصة  (5311 تفويت) تم 
حدو،) نيد  فتيحة  للسيدة  عائدة 
لصالح السيد سفيان غزوان الحامل)
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.AB264716
من قانون) و7) (6 تعدول الفصول)

الشركة.
القانوني) اإلوداع  تم  عليه  وبناء)
للشركة باملحكمة االبتدائية ألصيال)
تحت سجل) (،2121 وونيو) (4 بتاريخ)

تجاري رقم)138.
135 P

DIGITAL CROSSPOINT
سشركة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد
رأسمالها : 111.111 درهم

املقر االجتماعي : شقة 2، زنقة مالي، 
دوور جامع، الرباط

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة لشريك وحيد

بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�شى 
إنشاء) تم  (،2121 وونيو) (4 بتاريخ)

 DIGITAL لشركة) األسا�شي  القانون 

ذات) شركة  (CROSSPOINT

وحيد) لشريك  محدودة  مسؤولية 

والتي تتصف كما ولي):

 DIGITAL (: التسمية االجتماعية)

.CROSSPOINT

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة لشريك وحيد.

(،34 (،2 شقة) (: مقرها االجتماعي)
زنقة مالي،)دوور جامع،)الرباط.

أساسا) الشركة  تهدف  (: هدفها)

داخل املغرب إلى):

وكالة تواصل.

وبصفة عامة فإن جميع املعامالت)

والصناعية) والتجارية  املالية 

تتعلق) قد  التي  والعقارية  واملنقولة 

بالشيئ) مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

مماثلة) أشياء) بأي  أو  أعاله  املذكور 

تعزز) أن  املرجع  من  صلة،) ذات  أو 

تطويره أو توسيعه.

سنة تبتدئ من ووم) (99 (: أمدها)

تسجيل الشركة في السجل التجاري.

السد) الشركة  يسير  (: التسيير)

حامل) دقاقي  الشرقاوي  اسماعيل 

للجنسية املغربية،)وللبطاقة الوطنية)

باملدونة) الساكن  (،A391694

العربية) اإلمارات  دبي  اإلعالمية 

املتحدة.

تلتزم الشركة) (: القانوني) االمضاء)

بإمضاء) في كل ما وخص معامالتها،)
الشرقاوي) اسماعيل  السيد  املسير 

دقاقي.
 111.111 (: االجتماعي) رأسمالها 

حصة) (1111 إلى) موزعة  درهم 

111)درهم للواحدة،  اجتماعية بقيمة)
الشرقاوي) اسماعيل  للسيد  كلها 

دقاقي.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح وناور وتنتهي في متم شهر ديسمبر)

من كل سنة.

ستبتدئ) األولى  السنة  استثنائيا 

من تاريخ تأسيس الشركة وتنتهي في)

31)ديسمبر من السنة الجارية.
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لدى) تم  (: القانوني) اإلوداع 

 28 املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ)

وونيو)2121،)تحت سجل تجاري رقم)

.153211

136 P

EQUIFLEX
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد
رأسمالها):)111.111)درهم

زنقة واد زيز) (4 (: املقر االجتماعي)

أكدال) (7 رقم) شقة  الثالث  الطابق 

الرباط

تأسيس شركة

إنشاء) تم  عرفي  عقد  بمقت�شى 

 EQUIFLEX(القانون األسا�شي لشركة

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد والتي تتصف كما ولي):

.EQUIFLEX(:(اسمها

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
مقرها االجتماعي):)4)زنقة واد زيز)

أكدال،) (7 الطابق الثالث شقة رقم)

الرباط.

هدفها):)تهدف الشركة أساسا إلى):

تجعيد الخراطيم.

إصالح مضخات الحقن.

أعمال كهربائية متنوعة.

الخراطيم) وتصدور  استيراد 

الصناعية) واملعدات  وملحقاتها 

ومعدات املرأب.

وبصفة عامة فإن جميع املعامالت)

والصناعية) والتجارية  املالية 

تتعلق) قد  التي  والعقارية  واملنقولة 

بال�شيء) مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

املذكور أعاله أو بأي أشياء)مماثلة أو)

ذات صلة من املرجح أن تعزز تطويره)

أو توسيعه.

من ووم) سنة ابتداء) (99 (: امدها)

تسجيل الشركة في السجل التجاري.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

للجنسية) حاملة  مفهوم  خليل 

رقم) الوطنية  وللبطاقة  املغربية 

.D852117

تلتزم الشركة في كل ما) (: اإلمضاء)
وخص معامالتها بإمضاء)املسر خليل)

مفهوم.
رأسمالها):)111.111)درهم موزعة)
بقيمة) اجتماعية  حصة  (1111 إلى)

111)درهم للواحدة،)كما ولي):
1111)حصة للسيد خليل مفهوم.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
فاتح وناور وتنتهي في متم شهر ديسمبر)
من كل سنة استثنائيا السنة األولى)
الشركة) تأسيس  تاريخ  ستبتدئ من 
السنة) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي 

الجارية.
لدى) تم  (: القانوني) اإلوداع 
 28 املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ)
وونيو)2121،)تحت سجل تجاري رقم)

.153213
137 P

STE AMB Y TRANS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 111.111 درهم

شارع موالي احمد لوكيلي 8 الشقة 
31 عمارة حسان، الرباط

املؤرخ) العرفي  العقد  بمقت�شى 
2121،)املسجل) 2)وونيو) بسال بتاريخ)
وونيو) (3 بتاريخ) (22831 رقم) تحت 

2121)بالرباط.
والتي تحمل الخصائص التالية):

 STE AMB Y TRANS التسمية)
.SARL AU

نقل) مقاول  (: االجتماعي) الهدف 
األفراد،)رائد األعمال أو منيبوس.

رأسمال الشركة)111.111)درهم.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
موالي) شارع  (: االجتماعي) املقر 
عمارة) (31 الشقة) (8 لوكيلي) احمد 

حسان الرباط.
املسير):)بوزيد محمد.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
رقم) بالرباط  التجارية  باملحكمة 

RC153167)بتاريخ)28)وونيو)2121.
138 P

 VARIABCO MULTI

SERVICES
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

قد) (،2121 وونيو) (14 الرباط بتاريخ)

تم تأسيس شركة ذات شريك وحيد.

 VARIABCO MULTI (: التسمية)

.SERVICES

االشغال) (: االجتماعي) الهدف 

العامة والبناء.

أشغال االصالح.

استيراد وتصدور.

راسمال الشركة):)111.111)درهم)

فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسمة 

111)درهم للحصة الواحدة.

ابراهيم لكير)1111)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

 13 مكرر شقة) (12 عمارة) (: املقر)

زنقة لبنان املحيط الرباط.

املسير):)ابراهيم لكيز.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.153217

139 P

ALF TASMIN
تأسيس شركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

2121،)تم) 8)أبريل) االستثنائي بتاريخ)

وضع القانون االسا�شي للشركة.

صناعة) (: االجتماعي) املوضوع 

أعالف املوا�شي.

الثروة) منتجات  وتسويق  انتاج 

الحيوانية،)استيراد وتصدور.

املوا�شي) تغذوة  في  املتاجرة 

والدواجن.

املتاجرة في معدات ولوازم صناعة)

االعالف وتربية املوا�شي.

شركة) (ALF TASMINE (: االسم)

ذات املسؤولية املحدودة.

السالم) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 

رقم)67)ح جماعة وقيادة الصباح.

رأسمال الشركة):)111.111)درهم)

حصة اجتماعية) (1111 مقسمة إلى)

111)درهم للواحدة مسجلة ومحررة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)حميد خشابي.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

تسجيل) تم  كما  بتمارة  االبتدائية 

الشركة بالسجل التجاري تحت رقم)

.133629

140 P

STE YAMOUNI FRERES
SARL

الرأسمال االجتماعي : 21.111 درهم

املقر االجتماعي : بحي الحدادون 

شارع الالزواوة عمارة 56 القة 16 

وزان

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

وضع) تم  بوزان،) (،2121 28)ماي)

ذات) لشركة  األسا�شي  القانون 

مسؤولية محدودة مواصفاتها اآلتية):

 STE YAMOUNI (: التسمية)

.FRERES SARL

الهدف االجتماعي):)التجارة بصفة)

عامة.

استيراد والتصدور.

الحدادون) بحي  (: االجتماعي) املقر 

شارع الالزواوة عمارة)56)الشقة)16،)

وزان.

في) محدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

حصة) (211 إلى) دره مقسم  (21.111

درهم للحصة الواحدة كلها) (111 ب)

محررة وموزعة على الشكل التالي):

 181 السيد عبد السالم اليموني)

حصة.

السيدة نجاة صدقي)11)حصة.

السيد ووسف اليموني)11)حصة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السالم) عبد  السيد  الوحيد  املسير 

التعريف) لبطاقة  الحامل  اليموني 

.GM11137(الوطنية رقم

لتكوين) (%5 سيقتطع) (: األرباح)

االحتياطي القانوني.
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لقد تم التصريح بالسجل التجاري)
باملحكمة االبتدائية بوزان بتاريخ)15 
من) (1797 رقم) تحت  (2121 وونيو)
القانوني) واإلوداع  التحليلي  السجل 
رقم) تحت  (،2121 وونيو) (15 بتاريخ)

.3133
141 P

MAASSARAT BENSELLAM
SARL

الرأسمال االجتماعي : 111.111 
درهم

املقر االجتماعي : دوار الحلحال 
جماعة قلعة بوقرة اقليم وزان

 2 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
وونيو)2121،)بوزان تم وضع القانون)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة مواصفاتها اآلتية):
 MAASSARAT (: التسمية)

.BENSELLAM SARL
معصرة زيت) (: الهدف االجتماعي)

الزيتون.
الحلحال) دوار  (: االجتماعي) املقر 

جماعة قلعة بوقرة أقليم وزان.
في) محدد  (: االجتماعي) الرأسمال 
 1111 إلى) مقسم  درهم  (111.111
حصة ب)111)درهم للحصة الواحدة)
الشكل) على  وموزعة  محررة  كلها 

التالي):
 511 العمراني) السعيد  السيد 

حصة.
 511 العمراني) الحسن  السيد 

حصة.
من) الشركة  تسيير  (: التسيير)
طرف املسير الوحيد السيد السعيد)
التعريف) لبطاقة  الحامل  العمراني 

.IC16815(الوطنية رقم
لتكوين) (%5 سيقتطع) (: األرباح)

االحتياطي القانوني.
لقد تم التصريح بالسجل التجاري)
باملحكمة االبتدائية بوزان بتاريخ)18 
من) (1811 رقم) تحت  (،2121 وونيو)
القانوني) واإلوداع  التحليلي  السجل 
رقم) تحت  (،2121 وونيو) (18 بتاريخ)

.3144
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 STE FIDUCIAIRE AL
MOUAHIDINE

رأسمال الشركة : 11.111 درهم
الشركاء) اتفاق  محضر  بمقت�شى 
فإن) (،2121 أبريل) (29 في) املؤرخ 
املوحدون) ائتمانية  شركة  شركاء)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
الكائنة) درهم  (11.111 رأسمالها)
الرقم) (12 الزنقة) املوحدون  بإقامة 
البيضاء) الدار  (13 الشقة) (324
قاموا باتخاذ القرار بشأن التغييرات)

التالية):
للشركة) والشريك  املسير  وفاة 

السيد عبد الرحمان االفغيري.
تعيين مسير جدود للشركة السيد)

وونس االفغيري.
حصة للمتوفي على) (111 تقسيم)

الورثة كما ولي):
السيد وونس االفغيري)35)حصة.
السيد زكرياء)االفغيري)26)حصة.

 26 االفغيري) اسماعيل  السيد 
حصة.

 13 االفغيري) خدوجة  السيدة 
حصة.

مجموع الحصص)111)حصة
للسيد) الوحيد  التوقيع  تقرر 

وونس االفغيري.
تحدوث النظام األسا�شي للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإلوداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء)بتاريخ)24)ماي)2121،)تحت)

رقم)779427.
143 P

CALL ADSA
SARL

RC : 33987
بمقت�شى القانون األسا�شي املؤرخ)
بتاريخ)29)مارس)2121،)تقرر تأسيس)
 CALL ADSA اسم) تحمل  شركة 
محدودة املسؤولية خاصيتها كالتالي):

شركة) (CALL ADSA (: التسمية)
محدودة املسؤولية.

الشركة تمارس نشاطها) (: الهدف)
باملغرب وخارجه.

وتخضير) الطعام  تقدوم  نشاط 
املوقع) في  للبيع  الجاهزة  الوجبات 

والطلبات الخارجية.
التجارية) األصول  جميع  تشغيل 
تحت إدارة اإلوجار وأنشطة املطاعم.

وبشكل عام جميع العمليات مهما)
كانت طبيعتها والتجارية والصناعية)
والعقارية،) واملنقولة  والحرفية 
املتعلقة باألشياء)املذكورة أعال أو أي)
اشياء)اخرى مماثلة أو ذات صلة من)
املحتمل أن تفصل بشكل مباشر أو)
غير مباشرة،)الهدف املنشود الشركة)

او امتدادها أو تطويرها.
الشركة) مقر  (: االجتماعي) املقر 
حدد في العنوان التالي):)31)إقامة رقم)

5،)املنظر الجميل)3،)سال الجدودة.
املدة القانونية):)تأسست الشركة)
تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 ملدة)

التأسيس النهائي لها.
رأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 
11.111)درهم) الشركة حدد في مبلغ)
 111 من) حصة  (111 إلى) قسمت 
بالكامل) مدفوعة  حصة  لكل  درهم 
واكتتبت في املجموع من قبل الشركاء)
وخصصت لكل منهم بما وتناسب مع)
مساهمات كل منهم على النحو التالي):
السيد سعيد املسكين)51)حصة.

السيد عدول غنوش)51)حصة.
بالكامل) الحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كلها للشركة.
السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)
16)شارع) سعيد املسكين القاطن ب)
موالي رشيد حي النصر القرية سال،)
بتاريخ) مزداد  الجنسية،) مغربي 
للبطاقة) حامل  (1994 أكتوبر) (18

.AE87889(الوطنية رقم
القاطن ب) السيد عدول غنوش 
12،)سال) 5)رقم) ممر شنكيط،)إقامة)
مزداد) الجنسية  مغربي  الجدودة،)
بتاوخ)16)وناور)1991،)حامل للبطاقة)

.AE27413(الوطنية رقم
بالسجل) القانوني  اإلوداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
الجهوي) املركز  طريق  عن  بالرباط 
لالستثمار بالرباط تحت رقم)33987.
144 P

XXI GROUP
SARL

رأس املال : 1.111.111 درهم
املقر الرئي�شي : 279.777 شارع 

الزرقطوني الدار البيضاء
السجل التجاري رقم 448327

تغيير في مهمة التسيير
بتاريخ) املنعقد  العام  الجمع  قرر 

13)ووليو)2121،)ما ولي):
برادة) هشام  السيد  استقالة 
سني من منصبه كمسير مساعد كان)
قد عين فيه طبقا للنظام األسا�شي)

للشركة بتاريخ)4)أكتوبر)2119.
تعيين السيد عمر املالطي مغربي)
 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  مزداد 
نوفمبر)1986)الساكن بالدار البيضاء)
4)زنقة عمر الكندي الطابق)5)بوركون)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم)BE791311)كمسير مساعد ملدة)

غير محدودة.
واسين) بالسيد  االحتفاظ  تم 
بتاريخ) بالرباط  مزداد  مغربي  لحلو 
بالدار) الساكن  (،1977 نوفمبر) (14
البيضاء)إقامة موالي اسماعيل فيال)
الحسني) الحي  ازمور  طريق  (12 رقم)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم)BE716599)كمسير مساعد.
كتابة) لذى  القانوني  اإلوداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
(،2121 أكتوبر) (13 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)749526.
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TURSEL DECO
ش م م

العمارة 31 رقم 8 زنقة موالي احمد 
الوكيلي حسان الرباط

نقل مقر الشركة
بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�شى 
للجمع العام) (،2121 ماي) (27 بتاريخ)
 TURSEL DECO(الغير العادي لشركة
محدودة،) مسؤولية  ذات  شركة 
مقرها) درهم،) (111.111 رأسمالها)
زنقة) (8 رقم) (31 العمارة) االجتماعي 
موالي احمد الوكيلي حسان الرباط)

تم اإلقرار باالجماع على ما ولي):
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نقل مقر الشركة إلى طريق سوق)

السبت)KM5)طريق سيدي وحيى زعير)

جماعة مرس الخير تمارة.

مكتب) لدى  القانوني  اإلوداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،2121 وونيو) (29 بتاريخ)

.115855
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DIVIRENTE
SARL AU

رأسمالها االجتماعي : 11.111 درهم

مقرها االجتماعي : 26 محج مرس 

السلطان، الطابق األول الرقم 3 - 

الدار البيضاء

الزيادة في الرأسمال االجتماعي
تمدود الهدف االجتماعي

تغييرات مترابطة في القوانين 
األساسية

إعادة وتحدوث القوانين األساسية.
االستثنائية) القرارات  بمقت�شى 

6)ووليو) للشريك الوحيد املؤرخة في)

 DIVIRENTE(2121،)للشركة املسماة

املسؤولية) ذات  شركة  (SARL AU

الوحيد،) الشريك  ذات  املحدودة 
ومقرها) درهم،) (11.111 رأسمالها)

االجتماعي في الدار البيضاء،)26)محج)

مرس السلطان،)الطابق األول الرقم)

3)تقرر ما ولي):

االجتماعي) الرأسمال  في  الزيادة 

من) ليحمل  درهم  (91.111 بمبلغ)

درهم) (111.111 إلى) درهم  (11.111

911)حصة جدودة من) وذلك بخلق)

درهم مكتتبة بالكامل من) (111 فئة)

طرف الشريك الوحيد وذلك بإدراج)

املرحل من جدود.

تمدود الهدف االجتماعي للشركة)

والدعم) التدريب  التدريس،) ك  إلى 

األكادومي لجميع أنواع التخصصات)

دروس) خالل  من  للعموم  واملوجهة 

عن) أو  فردوة حضورية  أو  جماعية 

التعلم) أدوات  استخدام  مع  بعد 

اإللكتروني.

6)و7)من القوانين) (،3 تغيير املادة)
األساسية للشركة.

األساسية) القوانين  تحدوث 
للشركة.

بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء)بتاريخ)11)أغسطس)2121،)

تحت رقم)742587.
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STE OULBA CONSEILS 
ET ASSURANCE

SARL
RC 1907

نقل املقر االجتماعي
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
وناور) (14 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 
 29 والذي تم تسجيله بتاريخ) (2121

وناور)2121،)تقرر ما ولي):
تغيير مقر الشركة من مركز زاودة)
ميدلت إلى طريق خنيفرة مركز زاودة)

ميدلت.
كتابة) لدى  القانوني  اإلوداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بميدلت)
رقم) تحت  (،2121 فبراور) (5 بتاريخ)

.2121/41
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 STE. LMK ENERGIE 
GROUPE

SARL
تأسيس

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم) (،2121 وونيو) (15 بمدولت بتاريخ)
وضع القانون األسا�شي للشركة ذات)
املميزات) ذات  املحدودة،) املسؤولية 

التالية):
 STE. LMK ENERGIE (: التسمية)

.GROUPE
الهدف):

أشغال مختلفة أو البناء.
كراء)االليات نيكوس.

تداموت) قصر  (: اإلجتماعي) املقر 
أوت إزدك ميدلت.

ووم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي للشركة ما عدا في)

حالة الفسخ املسبق أو التمدود.
 111111 (: الشركة) مال  رأس 
حصة من) (1111 درهم مقسم على)
الواحدة،) للحصة  درهم  (111 فئة)

اكتتبت كالتالي):
511)حصة للسيد ملبيروك محمد)
ملبيرك) للسيد  حصة  و511) واسين 

حمزة.
الشركة) تسيير  وتولى  (: التسيير)
السيد ملبيروك محمد واسين ملدة غير)

محدودة.
من) تبتدئ  (: اإلجتماعية) السنة 
ديسمبر من) (31 فاتح وناور وتنتهي في)

كل سنة.
بمصلحة) القانوني  اإلوداع  تم 
املحكمة) لدى  الضبط  كتابة 
ونويو) (22 اإلبتدائية بميدلت بتاريخ)
رقم) (2121/198 رقم) تحت  (2121

السجل التجاري)2845.
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 SOCIETE KORAB LINE
 SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية)
ذات الشريك الوحيد

رأسمالها 111.111 درهما
سجل تجاري 153179 الرباط

بتاريخ)28)ماي2121)تمت صياغة)
 SOCIETE لشركة) األسا�شي  النظام 
شركة) (KORAB LINE SARL AU
الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 
الوحيد)،)رأسمالها)111.111)درهما،)
شقة) (31 عمارة) (: االجتماعي) مقرها 
زنقة موالي أحمد لوكيلي حسان) (8

الرباط
املوضوع):

التجميل) مستحضرات  تجارة  (
بالجملة.

الشريك الوحيد:)
مغربي) (، لعريبي) مصف  1السيد 
مارس1985  (12 مزداد في) الجنسية،)
الوطنية) للبطاقة  ،حامل  بالرباط)
رقم)AB342222)،)ساكن ب)75)زنقة 

حاحا بطانة سال ب)1111)حصة.

فوض تسيير الشركة املشترك ملدة)

غير محددة ل):

حامل) (، لعريبي) مصف  1السيد 

.AB342222(للبطاقة الوطنية رقم

بالسجل) القانوني  اإلوداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

بالرباط في)28)وونيو2121)تحت رقم)

.115179
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GRADAY
SARL

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

قد) (،2121 وونيو) (4 بتاريخ) الرباط،)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.

.GRADAY SARL(:(التسمية

الهدف اإلجتماعي:

االستشارات اإلدارية.

دورة الدعم الرقمي.

(التجارة) اإلنترنت) مبيعات 

اإللكترونية).

رأسمال الشركة):)111111)درهم)

مقسم إلى)1111)حصة من فئة)111 

درهم للحصة الواحدة.

اووب واسين)471)سهم.

عادل نجار)411)سهم.

عدنان غدوهي)81)سهم.

طه واسين)51)سهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل).

زنقة) (،22 شقة) (،43 مبنى) (: املقر)

اكلمان سيدي علي أكدال الرباط.

املسير):)السيد اووب واسين.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.153133

151 P
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كابيطاليا

25)شارع شجرة القدس،)قطاع)19،)بلوك س،)

حي الرياض الرباط

LGA CONSULTING
SARL

اإلستثنائي) الجمع  بمقت�شى 

املنعقد بتاريخ)7)أبريل)2121)تقرر ما)

ولي):

حل مسبق للشركة.

جريف) جان  السيد  تعيين 

رقم) السفر  لجواز  الحامل 

15CH14135كمصفي للشركة.

للتصفية) اإلجتماعي  املقر  تعيين 

درب) السوي�شي،) ممر  (1 بالعنوان)

موالي عبد هللا الرباط.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (28 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2121)تحت رقم)115783.
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ADVALIO
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

العام) الجمع  ملحضر  طبقا 

نوفمبر) (27 في) املنعقد  اإلستثنائي 

 ADVALIO SARL لشركة) (2121

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  (AU

الشركة) راسمال  واحد  بشريك 

إلى) مقسمة  درهم  (611.111.11

درهم) (111 فئة) من  حصة  (6111

للحصة الواحدة.

ملساعف) املامون  موالي  السيد 

1111)حصة.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم  (

131143)تقرر ما ولي):

للشركة) اإلجتماعي  املقر  نقل 

سوي�شي) (571 من إقامة متهيس رقم)

الثاني) الطابق  (أ)) قطاع) ووسفية 

رقم) مكتب  السادس  محمد  شارع 

211)مجمع)7)الرباط إلى مكاتب مركز)

محاج الرياض الدور الخامس مبنى)7 

و8)حي الرياض الرباط.

تحيين القانون األسا�شي للشركة.

لدى) القانوني  اإلوداع  تم  وقد 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالرباط في)29)وونيو)2121)تحت رقم)

.115843
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SOCIETE CINELINK
S.A.R.L AU

رأسمالها : 95.111.11 درهم

مقرها اإلجتماعي : �شي تيك اكيبموا 

31 شقة 8 شارع موالي احمد 

لوكيلي حسان الرباط

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تكوين) تم  (،2121 مارس) (16 بتاريخ)

قانون أسا�شي لشركة ذات املسؤولية)

املحدودة خصائصها كالتالي):

.CINELINK(:(التسمية

الكاسيت) أفالم  توزيع  (: الهدف)

والسينما.

املقر اإلجتماعي):)�شي تيك اكيبموا)

31)شقة)8)شارع موالي احمد لوكيلي)

حسان الرباط.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تسجيل)

الشركة بالسجل التجاري.

 95111 (: اإلجتماعي) الرأسمال 

قيمة) (95 إلى تسعون حصة) مقسم 

كل واحدة)1111)درهم موزعة كالتالي)

:

السيد اسامة مندول)95)حصة.

:)تم تعيين السيد اسامة) التسيير)

التعريف) لبطاقة  الحامل  مندول 

كمسير) (KB56658 عدد) الوطنية 

للشركة وملدة غير محدودة.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

كتابة) لدى  القانوني  اإلودع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
2121)سجل تجاري) أبريل) (22 بتاريخ)

عدد)151515.
مقتطف وبيان النشر

مقر الشركة)
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SOCIETE VITESSOUF

S.A.R.L

رأسمالها : 91.111.11 درهم

مقرها اإلجتماعي : سال 68 تجزئة 

ناصر سكتور زموري شارع 15 رقم 

68 شماعو باب مريسة

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تكوين) تم  (،2121 مارس) (15 بتاريخ)

قانون أسا�شي لشركة ذات املسؤولية)

املحدودة خصائصها كالتالي):

.VITESSOUF(:(التسمية

الهدف):

 إدارة الخدمات التجارية أو الصناعية

أو الزراعية املدنية أو العسكرية.

مقاول نقل البضائع.

تجزئة) (68 سال) (: املقر اإلجتماعي)

رقم) (15 ناصر سكتور زموري شارع)

68)شماعو باب مريسة.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تسجيل)

الشركة بالسجل التجاري.

 91111 (: اإلجتماعي) الرأسمال 

درهم مقسمة إلى)91)حصة قيمة كل)

واحدة)1111)درهم موزعة كالتالي):

 45 الجوهري) سفيان  السيد 

حصة.

السيدة سلمى الساجي)45)حصة.

(: السيد) تعيين  تم  (: التسيير)

لبطاقة) الحامل  الجوهري  سفيان 

 AE79211 عدد) الوطنية  التعريف 

كمسير للشركة وملدة غير محدودة.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

كتابة) لدى  القانوني  اإلوداع  تم 

سال) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تجاري) سجل  (2121 ماي) (24 بتروخ)

عدد)33733.
مقتطف وبيان النشر

مقر الشركة
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SOCIETE M.D.E.D

S.A.R.L AU

رأسمالها : 95111.11 درهم

مقرها اإلجتماعي : سال رقم 22 

عمارة صفاء سكتور 9 حي سالم

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تكوين) تم  (،2121 مارس) (24 بتاريخ)

قانون أسا�شي لشركة ذات املسؤولية)

خصائصها) واحد  بشريك  املحدودة 

كالتHلي):

.M.D.E.D(:(التسمية

الهدف):

أعمال البناء)والتخطيط.

أعمال مختلفة.

البناء) ومواد  منتجات  بيع 

والتشييد.

 22 رقم  سال   : اإلجتماعي) املقر 

عمارة صفاء سكتور 9 حي سالم.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تسجيل)

الشركة بالسجل التجاري.

 95111 (: اإلجتماعي) الرأسمال 

درهم مقسمة إلى)95)حصة قيمة كل)

واحدة)1111)درهم موزعة كالتالي):

السيد املهدي الدهبي)95)حصة.

التسيير):)تم تعيين السيد):)املهدي)

التعريف) لبطاقة  الحامل  الدهبي 

كمسير) (AE125632 عدد) الوطنية 

للشركة وملدة غير محدودة.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

كتابة) لدى  القانوني  اإلوداع  تم 

بسال) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

2121)سجل تجاري) 11)وونيو) بتاريخ)

عدد)33867.
مقتطف وبيان النشر

مقر الشركة

156 P



عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121)الجريدة الرسمية   14418

COMPTOIR FEDALA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

للشركة) العام  الجمع  عقد  بعد 

بتاريخ)24)ماي)2111)تم تحرير محضر)

ذات) للشركة  وتصفية  حل  حول 

مسؤولية محدودة ذات الخصائص)

التالية):

.COMPTOIR FEDALA(:(اإلسم

تصفية الشركة لعدم) (: املوضوع)

وجود رواج تجاري.

املسؤول عن حل الشركة):)السيد)

كويري نوفل.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع 

8)وونيو) بتاريخ) (1341 اإلبتدائية رقم)

.2121

157 P

 SOCIETE DE

 LAVAGE GRAISSAGE

 COMMERCIALISATION

PRODUITS D’ENTRETIEN
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

للشركة) العام  الجمع  عقد  بعد 

تم تحرير) (2118 ديسمبر) (26 بتاريخ)

الشركة) وتصفية  حل  محضرحول 

ذات) محدودة  مسؤولية  ذات 

الخصائص التالية):

 SOCIETE DE (: اإلسم)

 LAVAGE GRAISSAGE

 C O M M E R C I A L I S A T I O N

.PRODUITS D’ENTRETIEN SARL

تصفية الشركة لعدم) (: املوضوع)

وجود رواج تجاري.

املسؤول عن حل الشركة):)السيد)

محفوظ محمد والسيدة عواد بهيجة.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع 

 163 اإلبتدائية باملحمدوة تحت رقم)

بتاريخ)19)وناور)2121.

158 P

ALMA TEAM
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
للشركة) العام  الجمع  عقد  بعد 
تم تحرير) (2119 أغسطس) (9 بتاريخ)
الشركة) وتصفية  حل  محضرحول 
ذات) محدودة  مسؤولية  ذات 

الخصائص التالية):
.ALMA TEAM SARL(:(اإلسم

تصفية الشركة لعدم) (: املوضوع)
وجود رواج تجاري.

(: الشركة) حل  عن  املسؤول 
السيدة التابتي إومان.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع 
التجارية بالدارالبيضاء)رقم)712382 

بتاريخ)2)سبتمبر)2119.
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ABELLA C.M.I
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
للشركة) العام  الجمع  عقد  بعد 
بتاريخ)2)ماي)2119)تم تحرير محضر)
ذات) الشركة  وتصفية  حل  حول 
مسؤولية محدودة ذات الخصائص)

التالية):
 ABELLA C.M.I SARL (: اإلسم)

.AU
تصفية الشركة لعدم) (: املوضوع)

وجود رواج تجاري.
املسؤول عن حل الشركة):)السيد)

عبال كري.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع 
 18 بتاريخ) (1276 رقم) اإلبتدائية 

أكتوبر)2121.
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BRAVE CONSULTING
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
للشركة) العام  الجمع  عقد  بعد 
تم تحرير) (2119 سبتمبر) (21 بتاريخ)
الشركة) وتصفية  حل  حول  محضر 
ذات) محدودة  مسؤولية  ذات 

الخصائص التالية):

 BRAVE CONSULTING (: اإلسم)

.SARL AU

تصفية الشركة لعدم) (: املوضوع)

وجود رواج تجاري.

املسؤول عن حل الشركة):)السيد)

صانبة محمد.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع 

اإلبتدائية رقم)1429)بتاريخ)2)نوفمبر)

.2121

161 P

NIRI ALUMINIUM
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

للشركة) العام  الجمع  عقد  بعد 

تحرير) تم  (2119 مارس) (25 بتاريخ)

الشركة) وتصفية  حل  حول  محضر 

ذات) محدودة  مسؤولية  ذات 

الخصائص التالية):

 NIRI ALUMINIUM (: اإلسم)

.SARL

تصفية الشركة لعدم) (: املوضوع)

وجود رواج تجاري.

املسؤول عن حل الشركة):)السيد)

نيري مصطفى.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع 

ماي) (16 بتاريخ) (861 اإلبتدائية رقم)

.2119

162 P

TABARANI TRANS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

للشركة) العام  الجمع  عقد  بعد 

تم تحرير) (2119 ديسمبر) (26 بتاريخ)

الشركة) وتصفية  حل  حول  محضر 

ذات) محدودة  مسؤولية  ذات 

الخصائص التالية):

 TABARANI TRANS (: اإلسم)

.SARL AU

تصفية الشركة لعدم) (: املوضوع)

وجود رواج تجاري.

املسؤول عن حل الشركة):)السيد)

الطبراني محمد.

 اإلوداع القانوني باملحكمة اإلبتدائية

رقم)177)بتاريخ)29)وناور)2121.

163 P

MERYEM CHAIB

SARL AU

بمقت�شى عقد عرفي املؤرخ ب16 

تم تأسيس شركة ذات) (2121 وونيو)

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص) تحمل  والتي  الوحيد 

التالية):

 . MERYEM CHAIB:(التسمية

ذات) :شركة  القانونية) الصفة 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

(( الهدف االجتماعي):)

التجميل وملحقاته.)

 111111.11 (: الشركة) رأسمال 

من) 1111حصة  إلى) مقسمة  درهم 

فئة)111)درهم للحصة الواحدة:

مريم) الشاوب  السيدة 

1111حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

إلى) وناور  فاتح  :من  املالية) السنة 

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

الحسن) شارع  (: االجتماعي) املقر 

الشقة) عمارة ب  املنار  إقامة  الثاني 

رقم)2)الرباط.

املسيرة):)السيدة الشاوب مريم.)

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

 153245.

لدى) القانوني  امللف  إوداع  تم 

املحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

6342)بتاريخ)29)وونيو2121 .
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14419الجريدة الرسمية عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121) 

دووان األستاذ عزيز النية)
موثقة ببوزنيقة

شارع الحسن الثاني،)إقامة الياسمين الطابق)
األول الشقة رقم)13

الهاتف):)15.37.64.91.89

ليونيس كار 
س..ذ..م..م

رأسمالها : 11.111.11 درهم
مقرها إلجتماعي : الرباط شارع عبد 

الكريم الدووري شقة 4 الطابق 
السفلي شارع مدغشقر رقم 42

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�شى 
ببوزنيقة) موثق  النية  عزيز  األستاذ 
قرر جميع) (،2121 مارس) (19 بتاريخ)
جميع شركاء)الشركة ذات املسؤولية)
املحدودة ليونيس كار ش.ذ.م.م،)تمت)
السيدة) وفاة  حالة  وإثبات  معاونة 
فاطمة النية بتاريخ فاتح وناور)2121 
بن) حليمة  السيدة  والدتها  فتركت 
األربعة) الذكور  وأوالدها  مو�شى،)
السريفي) الحراق  محمد  السادة،)
عبد السالم الحراق السريفي،)رشيد)
الحراق) ومراد  السريفي  الحراق 

السريفي.
بمقت�شى عقد هبة توثيقي تلقاه)
ببوزنيقة) موثق  النية  عزيز  األستاذ 
أنجزت) (،2121 19مارس) بتاريخ)
السيدة حليمة بن مو�شى هبة لجميع)
ذات) بالشركة  لها  اململوكة  األسهم 
كار) ليونيس  املحدودة  املسؤولية 
ش.ذ.م.م لفائدة السيد عبد السالم)
رشيد) والسيد  السريفي  الحراق 

الحراق السريفي.
املصادقة) تمت  سبق  ملا  ونتيجة 
من) (7 على تغيير مقتضيات الفصل)

القانون كالتالي):
 11.111.11 الحصص) مجموع 
1111)حصة ذات) درهم املقسمة إلى)
للحصة) دراهم  بعشرة  مقدرة  قيمة 

الواحدة كالتالي):
السريفي) الحراق  محمد  السيد 

بنسبة)251)سهم.
الحراق) السالم  عبد  السيد 

السريفي بنسبة)125)سهم.
السريفي) الحراق  رشيد  السيد 

بنسبة)125)سهم.

السريفي) الحراق  مراد  السيد 

بنسبة)251)سهم.

السيد عبد الرحيم السلم بنسبة)

251)سهم.

طرف) من  الشركة  تسيير  إسناد 

املسير) بصفته  الحراق  مراد  السيد 

الوحيد ملدة غير محدودة.

األستاذ) وبيان  مقتطف  بمثابة 

عزيز النية.

بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

ووم)19)ماي)2121)تحت رقم)5272.
الخالصة والبيان

دووان األستاذ عزيز النية

165 P

FYA GANG
S.A.R.L A.U

تأسيس شركة 
 14 بتارليخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

وونيو2121)بسال تقرر تأسيس شركة)

بالخصائص) املسؤولية  محدودة 

التالية):

التسمية اإلجتماعية):)فيا كانك.

سعيد) إقامة  (: اإلجتماعي) املقر 

حجي رقم)993)طريق القنيطرة سال.

الهدف):

شركة لإلنتاج املوسيقي والتوزيع.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

إحداثها الفعلي.

من) تبتدئ  (: اإلجتماعية) السنة 

ديسمبر من) (31 فاتح وناور وتنتهي في)

كل سنة.

في) حدد  (: اإلجتماعي) الراسمال 

 1111 درهما مقسم على) (111.111

حصة بقيمة)111)درهم.

التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

السيد أنس رحمون ملدة غير محدودة.
التجاري) بالسجل  التققيد  رقم 

.34119

باملحكمة) الطلب  إوداع  تم 

اإلبتدائية بسال بتاريخ)24)وونو)2121 

تحت الرقم)36933.

166 P

AMUNIVERS
S.A.R.L AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (،2121 وونيو) (9
واحد) بمسؤول  املسؤولية  محدودة 

باملواصفات التالية):
 AMUNIVERS S.A.R.L(:(التسمية

.AU
املقر التجاري : مركز الرياض 61 
شارع اللة الياقوت مصطفى املعاني 
الرقم 69 الطابق الثاني الدرالبيضاء.

الهدف التجاري :
منعش عقري.

في  محدد   : الراسمال 
 1111 إلى  مقسم  111.111درهم 

حصة كما ولي :
السيد أمين املوفيد 1111حصة.

املدة : 99سنة من تاريخ تأسيسها.
التسيير : السيد أمين املوفيد.

املحكمة   : القانوني  اإلوداع 
الرقم  تحت  الدارالبيضاء  التجارية 
783545 سجل تجاري رقم 517541.
167 P

HALIEUDEV
شركة مساهمة 

رأسمالها : 311.111 درهم
املقر االجتماعي : 92، شارع املقاومة، 

الدار البيضاء
رقم التعريف املوحد: 
112838169111113

رقم السجل التجاري : 518531 
الدار البيضاء 
تكوين شركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
مسجل) (،2121 وونيو) (11 بتاريخ)
بالدارالبيضاء)بتاريخ)11)وونيو2121،)
باملواصفات) شركة  تأسيس  تم 

التالية:
.HALIEUDEV(:تسمية الشركة(

الشكل:)شركة مساهمة).
املقر االجتماعي:)92)شارع املقاومة)

الدارالبيضاء).

الغرض األسا�شي:

املساهمة بطريقة مباشرة أو غير)

مباشرة في كل الشركات سواء)كانوا في)

وذلك) أو تم انشاؤهم،) طور االنشاء)

عن طريق االكتتاب أو اقتناء)األسهم،)

بصفة مساهم أو شريك).

املساهمة كيفما كان نوعها في أي)

عملية أو في رأس مال أي شركة كيفما)

كان هدفها االجتماعي).

تسيير وتفويت املساهمات).

تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املدة:)

قيدها بالسجل التجاري،)عدا حاالت)

الحل املسبق أو التمدود املنصوص)

النظام) هذا  وفي  القانون  في  عليها 

األسا�شي).

الرأسمال:)311.111)درهم مقسم)

درهم) (1.111 بقيمة) سهم  (311 الى)

الى) (1 من) مرقمة  الواحد،) للسهم 

311،)تم تحريرها بالكامل نقدا عند)

االكتتاب).

تم تعيين) مجلس اإلدارة:) أعضاء)

أول أعضاء)مجلس إدارة الشركة ملدة)

نهاوة) في  تنتهي  والتي  سنوات،) ثالث 

للمساهمين) العادي  العام  االجتماع 

املدعوين للمصادقة على الحسابات)

املالية آلخر سنة مالية،)والتي ستعقد)

لتأسيس) التالية  الثالثة  السنة  في 

الشركة.

مقيم) بوتكراي،) الهاشمي  السيد 

بالدارالبيضاء،)16)زنقة أم كلثوم حي)

لوبيز.

(،ANOUAR INVEST شركة)

 92 بالدارالبيضاء) االجتماعي  مقرها 

بالسجل) مسجلة  املقاومة،) شارع 

رقم) تحت  للدارالبيضاء) التجاري 

.171461

(،EXPERIA GROUP شركة)

مقرها االجتماعي بالدارالبيضاء)شارع)

حبيب،) ابن  جعفر  زنقة  بوركون،)

األول) الطابق  (،2 املشرق) اقامة 
التجاري) بالسجل  مسجلة  (،3 رقم)

للدارالبيضاء)تحت رقم)865 . 
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 SM تم تعيين) مراقب الحسابات:)
(،18 الكائن ب) (، (SOUTH CAPITAL
(،11 الطابق) سانتر،) اومان  اقامة 
زنقة محمد الرشيد)–)الدارالبيضاء،)
املمثل من قبل السيد محمد صلوح)
سنة) ملدة  وذلك  الحسابات  مراقب 

مالية واحدة.
تكوين االحتياط وتوزيع األرباح:

اقتطاع املبالغ) وتم قبل كل �شيء)
االحتياطي) ضمن  إدراجها  الواجب 
ربح كل) وذلك من  للقانون،) تطبيقا 
الخسائر) إنقاص  بعد  مالية،) سنة 
وهكذا وتم) السابقة عند االقتضاء.)
لتكوين املال االحتياطي) (%5 اقتطاع)
هذا) إلزامية  وتنتهي  القانوني،)
املذكور) املال  وبلغ  عندما  االقتطاع 

عشر رأسمال الشركة.)
الجمعية) تحدد  الرصيد،) من 
منحه) املتعين  النصيب  العامة 
للمساهمين على شكل ربيحات.)وجب)
أن وتم دفع أرباح األسهم خالل مدة)
أقصاها تسعة أشهر بعد نهاوة السنة.
تفويت األسهم:)عدا في حالة االرث)
أو التفويت اما للزوج أو لألقارب أو)
بادخال) الثانية  الدرجة  الى  لألصهار 
بأوة) للغير  األسهم  تفويت  الغاوة،)
ملوافقة) خاضع  الصفات  من  صفة 
مجلس) طرف  من  ممثلة  الشركة 

االدارة.)
بالسجل) الشركة  تقييد  تم 
 28 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجاري 

وونيو2121)تحت رقم)784441 .
ملخص قصد النشر
رئيس مجلس االدارة

168 P

 Ste MAROC CONCEPT 
 ETANCHEITE

 SARL
تأسيس شركة

 MAROC:االسم القانوني للشركة
 CONCEPT ETANCHEITE

بمقت�شى عقد عرفي محرر ووم)19 
بتاريخ) الرباط  في  مسجل  ماي2121)
21)ماي2121)قد تم تأسيس الشركة)

ذات املسؤولية املحدودة).

)الهدف االجتماعي.
)-أشغال مقاومة للماء.

-)تاجر.
-)امتالك األسهم.

 11.111.11 (: الشركة) مال  رأس 
111)حصة من فئة) درهم مقسم إلى)

111.11)درهم للحصة الواحدة.
-)السيد كريسطوف بوما ريس)51 

حصة.)
-)السيد لوغوا باتر يس لويس)51 

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

السجل التجاري.
باتريس) شارع  (77 (: العنوان)

لومومبا رقم)6)حسان الرباط.
كريسطوف) السيد  (: املسير)

بوماريس).)
املحكمة) في  القانوني  اإلوداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم)115111 
السجل) رقم  ماي2121) (28 بتاريخ)

التجاري)152329.
169 P

SUDAPHI SA
شركة مساهمة

برأسمال : 33.111.111.11 درهم
املقر الرئي�شي : عقار أبيرني أوالد دحو 

مقاطعة آوت ملول انزكان املغرب
السجل التجاري رقم 7169

إعالن خاص عن زيادة رأس املال
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بتاريخ)19)أبريل)2121،)الجمع العام)

اإلستثنائي للشركاء)تقرر:
بمبلغ) الشركة  رأسمال  لزيادة 
ورفعه) درهم  (3.111.111.11
إلى) درهم  (31.111.111.11 من)
من) وذلك  درهم،) (33.111.111.11
بسعر) سهم  (11.111 إصدار) خالل 
مشترك) سهم،) لكل  درهم  (311.11

ومدفوع بالكامل.
النظام) من  (6 املادة) لتعدول 
األسا�شي وفقا لذلك وتم تعيين رأس)
 33.111.111.11 بقيمة) اآلن  املال 
سهم) (111.111 إلى) مقسما  درهم 

بسعر)311.111)درهم لكل سهم.

اإلوداع) أنجز  القانوني  اإلوداع 
بانزكان) التجارية  باملحكمة  القانوني 
رقم) تحت  (2121 وونيو) (8 بتاريخ)

.1292
لإلستخراج والذكر

170 P

ARMI JA ADAM
ش.م.م

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إنشاء) تم  (2121 وونيو) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ملحدودة لها املميزات التالية):
الشركاء):

السيد أحمد حجاجي.
السيد مصطفى حجاجي.

 ARMI JA ADAM (: التسمية)
ش.م.م.

غرض الشركة : 
اإلستيراد والتصدور.

الغير  واألمتعة  البضائع  نقل 
مصحوبة.

 A3 املقر الرئيس : عمارة 58 شقة
زنقة واد سبو أكدال الرباط.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداءمن 
ووم تأسيسها.

في  حدد   : الشركة  رأسمال 
إلى  مقسما  درهم   111111.11
درهم   111 بقيمة  1111حصة 

للحصة.
السيد أحمد حجاجي 911 حصة 

بقيمة 91111.11 درهم.
 111 حجاجي  مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 11111.11 درهم.
إداريا  مسيرة  الشركة   : التسيير 
السيد  طرف  من  محددة  غير  وملدة 

أحمد حجاجي.
السنة اإلجتماعية : من فاتح وناور 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
تسجيل  تم   : القانوني  اإلوداع 
الشركة بالسجل التجاري للمحكمة 
التجارية بالرباط ووم 29 وونيو 2121 

تحت رقم 153233.
171 P

إئتمانية فداد ش.ذ.م.م

5)املركز التجاري ابن سينا أكدال الرباط

الهاتف):)15.37.77.59.72

الفاكس):)15.37.77.59.81

 AMABAT
SARL D’AU

الرفع من رأسمال الشركة
تعدول القانون األسا�شي للشركة

العام) الجمع  محضر  حسب 

ماي) (31 بتاريخ) املنعقد  اإلستثنائي 

الوحيد لشركة) الشريك  قرر  (2121

أمابات ش.ذ.م.م بشريك وحيد،)ذات)

والتي) درهم  (111.111.11 الرأسمال)

الحسن) شارع  (35 ب) مقرها  توجد 

الثاني الوحدة الصناعية فيتا الرباط)

ما ولي):

الزيادة في رأس مال الشركة من)

طريق) عن  الوحيد  الشريك  طرف 

في) املستحقة  السائلة  الدوون  دمج 

حوزة الشريك الوحيد ضد الشركة)

بقيمة) الجاري)) اإلتمان  (حساب 

4.911.111.11)درهم.

مال) رأس  زيادة  تمت  وبالتالي،)

 4.911.111.11 بمقدار) الشركة 

 111.111.11 درهم ليتم زيادتها من)

درهم إلى)5.111.111.11)درهم وذلك)

بقيمة) جدود  يهم  (49.111 بخلق)

111.11)درهم للواحدة.

من) (7 وتبع لهذا تم تعدول املادة)

النظام األسا�شي للشركة على النحو)

التالي):

تم تحدود رأس املال الجدود بمبلغ)

إلى) مقسم  درهم  (5.111.111.11

درهم) (111.11 بقيمة) سهم  (51111

للسهم،)موزعة على النحو التالي):

السيد محمد الغرميلي وصل إلى)

51111)سهم.

بعدهذه الزيادة في رأس املال تم)

وضع نظام أسا�شي جدود للشركة.

بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بتاريخ)31 

وونيو)2121)تحت رقم)115858.

172 P
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SOCIETE GLACIER JIHANE
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

أدناه) بمقت�شى عقدخاص موقع 
بتاريخ)27)أبريل)2121)أقيمت قوانين)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

املميزات التالية):
 SOCIETE GLACIER (: التسمية)

.JIHANE SARL AU
املوضوع):

تجارة املثلجات.
درانا) اليانس  (: اإلجتماعي) املقر 

عمارة رقم)59)مهدوة القنيطرة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس الكامل للشركة.
الرأسمال اإلجتماعي):)11111.11 
حصة) (111 على) مقسومة  درهم 
بقيمة)111)درهم للحصة موزعة على)

الشكل التالي):
السيد عسري مروان)111)حصة.
السيد) عين  املسؤول  تعيين 
عسري مروان مسؤول عن الشركة)

ملدة غير محددة.
بكتابة) (: القانوني) اإلوداع  تم 
اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 
بالقنيطرة بتاريخ)2)وونيو)2121)تحت)

رقم)82836.
173 P

شركة األمجد ديليكتستي 
بلومبغي أي طرافو دو 

كونستطريكسيو 
ش.م.ش.م

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 211111 درهم

مقرها اإلجتماعي كراج رقم 12 
عمارة بدر اليانس دارنا القنيطرة

تعدوالت قانونية
العام) الجمع  محضر  بموجب 
الثامن) ووم  املؤرخ  اإلستثنائي 
األمجد) لشركة  (2121 عشر)
طرافو) أي  بلومبغي  دوليكتستي 
ذات) شركة  كونستطريكسيو  دو 
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

مقرها  درهم  (211111 رأسمالها)
اإلجتماعي كراج رقم 12 عمارة بدر 

اليانس دارنا القنيطرة تقرر ما ولي :
تغيير العنوان كراج رقم 2 عمارة 

ج بلوك د املغرب العربي القنيطرة.
القانون  من   4 الفصل  تغيير  تم 

املنظم للشركة.
بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم  قد  (
الضبط باملحكمة التجارية بتاريخ)23 

وونيو)2121)تحت رقم)83655.
174 P

T.PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 111111 درهم
املقر اإلجتماعي : 7 مكرر، زنقة 

دكالة،مابيال، الرباط
تبعا ملداولة محضر الجمع العام)
اإلستثنائي املنعقد بتاريخ فاتح مارس)
T.PRO)ش.م.م تقرر) لشركة) (،2121

ما ولي):
لشركة) اإلجتماعي  املقر  تحويل 
T.PRO)ش.م.م،)من الرباط)7)مكرر،)
زنقة دكالة مابيال،)إلى الرباط رقم)46 

شارع عقبة الشقة)13)أكدال.
وبالتالي تغيير الفصل)4)من النظام)

األسا�شي.
:)من السيد محمد) بيع الحصص)
زهير لعمري إلى السيد طارق الزيات)

511)حصة.
من السيد محمد أمين العربي إلى)

السيد طارق الزيات)511)حصة.
لشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
ذات) شركة  إلى  ش.م.م  (T.PRO
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.
زهير) محمد  السيد  استقالة 
العربي) أمين  محمد  والسيد  لعمري 
من مهامهما كمسيرون وتعيين السيد)
جدود) وحيد  مسير  الزيات  طارق 

لشركة)T.PRO)ملدة غير محدودة.
بكتابة) (: القانوني) اإلوداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2121 وونيو) (23 ووم)

.115679
بمثابة مقتطف وبيان
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YANADVISORY & SERVICES
شركة محدودة املسؤولية

رأس املال : 11.111 درهم

املقر اإلجتماعي : 79 شارع ابن سينا 

الطابق الثاني شقة رقم 6 أكدال 

الرباط

بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)

على) اإلتفاق  تم  (،2121 وونيو) (11

لشركة) األسا�شي  القانون  وضع 

املميزات) ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية):

(: اإلجتماعية) التسمية 

 YANADVISORY( &( SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة.

املوضوع اإلجتماعي : الشركة لها 

موضوع.

التجارية  املعلومات  خدمات 

(متعهد).

ابن) شارع  (79  : اإلجتماعي  املقر 

 6 رقم) شقة  الثاني  الطابق  سينا 

أكدال الرباط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسييها النهائي.

رأس املال):)11.111)درهم مقسمة)

درهم) (111 حصة من فئة) (111 إلى)

للواحدة محررة كليا وموزعة كاآلتي):

السيدة واسمينة ازملاض من أجل)

71)حصة.

من) (OXO HOLDING شركة)

أجل)31)حصة.

التسيير):)تم تعيين مسيرة للشركة)

واسمينة) السيدة  محدودة  غير  ملدة 

مغربية مزدادة بتاريخ فاتح) ازملاض،)

حاملة) بالرباط،) (1971 ديسمبر)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

 487 بالرباط) قاطنة  (،A754211

 3 رقم) شقة  الخامس  محمد  شارع 

حسان.

تم اإلوداع القانوني بكتابة ضبط)

 29 املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ)

وونيو)2111)تحت رقم)115833.
للخالصة والبيان
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ائتمانية تكنيك أسيسطانس)

111،)شارع ولي العهد طنجة

شركة ألفا شيكين 

ش.ذ.م.م

SOCIETE ALPHA CHICKEN

SARL

تأسيس الشركة 
بموجب عقد عرفي بطنجة بتاريخ)

القانون) وضع  تم  (،2121 وونيو) (3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة ذات الخصائص التالية):

التسمية):)ألفا شيكين.

مسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

محدودة.

الهدف):

)تسويق وتوزيع الدجاج املذبوح.

تجزئة) طنجة  (: اإلجتماعي) املقر 

إوناس شارع النخيل رقم)6.

املدة):)99)سنة.

الرأسمال) حدد  (: الرأسمال)

درهم،) (111.111.11 في) اإلجتماعي 

1111)حصة إجتماعية) مقسمة على)

للحصة) درهم  (111.11 فئة) من 

وتسدودها) تحريرها  تم  الواحدة،)

برمتها عند اإلكتتاب.

الشركاء):

السيد عبد اللطيف الوهمي)511 

حصة إجتماعية.

املجدوبي) األمين  محمد  السيد 

171)حصة إجتماعية.

 171 املجدوبي) هشام  السيد 

حصة إجتماعية.

السيد حمزة املجدوبي)161)حصة)

إجتماعية.

السيد) الشركة  ودور  (: اإلدارة)

غير) ملدة  وذلك  املجدوبي  هشام 

محدودة.

في) تبتدئ  (: اإلجتماعية) السنة 

ديسمبر من) (31 فاتح وناور وتنتهي في)

كل سنة عدا السنة األولى تبتدئ عند)

التأسيس).
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القانوني) لإلحتياط  (% (5 األرباح:)
تقتطع إلزاميا ما دام هذا األخير أقل)
والباقي) الشركة،) رأسمال  عشر  من 
ووزع على الشركاء)حسب مساهمتهم)
قررات) وحسب  الرأسمال  في 

الجمعيات العامة.
تم اإلوداع القانوني بكتابة ضبط)
 22 املحكمة التجارية بطنجة بتاريخ)
(،243758 رقم) تحت  (2111 وونيو)

سجل تجاري عدد)117693.
مقتطف وبيان للنشر)

ائتمانية تكنيك أسيسطانس
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ائتمانية تكنيك أسيسطانس)
111،)شارع ولي العهد طنجة

SOCIETE JABER FASHION
SARL

شركة جابر فاشيون
ش. ذ.م.م

رأسمالها : 711.111.11 درهم
مقرها اإلجتماعي : طنجة، القطعة 
رقم 777، املنطقة الصناعية املجد 

س.ت : 11349
تصفية مسبقة للشركة

محضر) قرارات  محضر  بموجب 
للشركاء) العادي  الغير  العام  الجمع 
املنعقد بطنجة بتاريخ)7)وونيو)2121 
ش.) فاشيون  جابر  املسماة  للشركة 
درهم،) (711.111.11 ذ.م.م رأسمالها)
القطعة  بطنجة،  اإلجتماعي  مقرها 
رقم 777، املنطقة الصناعية املجد 

تقرر ما ولي :
فاشيون) جابر  (: شركة) تصفية 

ش.ذ.م.م.)تصفية نهائية.
تعيين مصفي للشركة في شخص)

السيد محمد خيمي.
بالعنوان) التصفية  مقر  تحدود 
 ،777 رقم  القطعة  طنجة،  (: التالي)

املنطقة الصناعية املجد.
تم اإلوداع القانوني لدى املحكمة)
وونيو) (22 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)243734. 
مقتطف وبيان للنشر)

ائتمانية تكنيك أسيسطانس

178 P

NEG-MERNA
ش.م.م

تجزئة الحدادة رقم 514 القنيطرة
تأسيس شركة 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إنجاز  تم  (2121 وونيو) (23
األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):
 NEG-MERNA (: التسمية)

ش.م.م.
الهدف):

أشغال مختلفة أو البناء.
تجارة عامة.

: تجزئة الحدادة  املقر اإلجتماعي)
رقم 514 القنيطرة.

املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 
التأسيس.

درهم   111.111.11  : الرأسمال 
مقسم إلى 1111 حصة بقيمة 111 
درهم للحصة لصالح السيد أعرابي 

احمد 1111 حصة.
السنة اإلجتماعية : من فاتح وناور 

إلى 31ديسمبر .
احمد  أعرابي  السيد   : التسيير 

1111 حصة.
ولقد تم تقييد الشركة بالسجل 
اإلبتدائية  باملحكمة  التجاري 

بالقنيطرة تحت عدد 61285.
179 P

GENIDIX TRAV
ش.م.م.ش.و

الرقم 14، زنقة زالغ، املكتب 4 
اكدال الرباط 
تأسيس شركة 

 5 في) بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ 
ماي)2121)تم إنجاز القانون األسا�شي)
ذات) املسؤولية  محدودة  لشركة 

املميزات التالية):
 GENIDIX TRAV (: التسمية)

ش.م.م. ش.و.
الهدف):

أشغال مختلفة أو البناء.
منعش عقاري.

: الرقم 14، زنقة  املقر اإلجتماعي)
زالغ، املكتب 4 اكدال الرباط.

املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

التأسيس.

درهم   111.111.11  : الرأسمال 

مقسم إلى 1111 حصة بقيمة 111 

درهم للحصة لصالح السيد لحسن 

اوت زيدان 1111 حصة.

السنة اإلجتماعية : من فاتح وناور 

إلى 31ديسمبر .

اوت  لحسن  السيد   : التسيير 
زيدان.

ولقد تم تقييد الشركة بالسجل 

اإلبتدائية  باملحكمة  التجاري 

بالقنيطرة تحت عدد 151857.

180 P

GROUPE ZAOUI IMMO
ش.م.م.ش.و

الرقم 4، زنقة قرطبة، املكتب 2 

القنيطرة

تأسيس شركة 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إنجاز  تم  (2121 وونيو) (22

األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):

 GROUPE ZAOUI (: التسمية)

IMMO ش.م.م.ش.و.

الهدف):

أشغال مختلفة أو البناء.

منعش عقاري.
زنقة) (،4 الرقم) (: اإلجتماعي) املقر 

قرطبة،)املكتب)2)القنيطرة.

املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

التأسيس.

درهم   111.111.11  : الرأسمال 

مقسم إلى 1111 حصة بقيمة 111 

درهم للحصة لصالح السيد سعيد 

الزاوي 1111 حصة.

السنة اإلجتماعية : من فاتح وناور 

إلى 31ديسمبر .

التسيير : السيد سعيد الزاوي .

ولقد تم تقييد الشركة بالسجل 

اإلبتدائية  باملحكمة  التجاري 

بالقنيطرة تحت عدد 61239.

181 P

 BOUHLAL ACCOUNTING &

AUDITING SERVICES
SARL AU

تأسيس
السجل التجاري : 514123

حرر) عرفي  عقد  بمقت�شى  (

أبريل) (21 تاريخ) في  بالدارالبيضاء)

2121)تم وضع القانون) 2121)وونيو)

األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

املواصفات) وذات  واحد  ملؤسس 

التالية):

 BOUHLAL (: التسمية)

 ACCOUNTING( &( AUDITING

.SERVICES

شارع) (186 (: اإلجتماعي) املقر 

رقم) (A املهدي بن بركة إقامة املنارة)

22)الدارالبيضاء.

الرأسمال  حدد   : الرأسمال 

111.111.11 درهم .

الغرض):

االستشارات املالية.

الخبرة في املحاسبة.

مراجعة الحسابات.

املدة : 99 سنة.

املسيرة : السيدة فدوى بوهالل.

اإلوداع) تم  (: القانوني) اإلوداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)

بالدارالبيضاء) التجارية  باملحكمة 

تحت الرقم)514123.

182 P

RIVIERA DARB
ريفييرا درب

ش.م.م 

ذات رأسمال : 111.111 درهم

املقر اإلجتماعي : الدارالبيضاء 56 

زنقة ابن الونان عين السبع

السجل التجاري رقم : 491883

تعدوالت قانونية
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

بتاريخ)7)ماي)2121)قرر شركاء)شركة)

ريفييرا درب ما ولي):
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ومتلكها) حصة  (3.811 تفويت)
السيد محمد زاكي جسوس في شركة)
ريفييرا درب لصالح السيد رشيد بن)

كيران.
تمتلكها) حصة  (1.211 تفويت)
شركة) في  جسوس  ماريا  السيدة 
ريفييرا درب لصالح السيد رشيد بن)

كيران.
زاكي) محمد  السيد  استقالة 

جسوس من مهامه كمسير للشركة).
وصبح) كيران  بن  رشيد  السيد 
غير) ملدة  للشركة  وحيدا  مسيران 

محدودة.
من) و42) و7) (6 الفصل) تعدول 

القانون األسا�شي للشركة.
تم اإلوداع القانوني):)لدى املحكمة)
التجارية للبيضاء)ووم)24)ماي)2121 

تحت رقم)779297.
183 P

 TECHNICOVIGILE
GARDIENNAGE

SARL AU
فتح فرع للشركة

العام) الجمع  ملقتضيات  طبقا 
ماي) (26 الغير العادي املؤرخ بتاريخ)

2121)قرر شركاء)الشركة ما ولي):
فتح فرع للشركة بالعنوان التالي):)
298)شارع عمر بن عبد العزيز كراج)2 

حي شماعو سال.
شماعو) احمد  السيد  تعيين 
مسؤوال قانونيا لفرع الشركة ملدة غير)

محدودة.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة اإلبتدائية بسال تحت رقم)

36917)بتاريخ)21)وونيو)2121.
184 P 

NET PRO SERVICES
SARL

نقل املقر االجتماعي
طبقا ملقتضيات القانون األسا�شي)
قرر) (،2121 ماي) (6 بتاريخ) املؤرخ 

شركاء)الشركة ما ولي):

-)نقل املقر االجتماعي إلى العنوان)

رقم) (1 تجزئة العلمي الشقة) (: التالي)

57)طريق القنيطرة)-)سال.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بسال تحت رقم)

36919)بتاريخ)2121/16/21.

185P

ضيوف السالم

املوافقة على بيع األسهم
11)من النظام) وفقا ألحكام املادة)

األسا�شي للشركة،)فإنه تمت املوافقة)

بين شركاء)شركة ضيوف السالم على)

بيع جميع أسهم السيد ملسيح لحسن،)

)511)سهم اجتماعي)،)لصالح السيد)

الجنسية،) املغربي  جمال،) عدي  بن 

بوجدة،) (1955.11.15 في) املولود 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

غاوة) إلى  الصالحة  (،B51929 رقم)

2131.21.14،)املقيم بشارع فال ولد)

 عمير العمارة)112)الشقة)11)أكدال)-

الرباط.

تحويل الشكل القانوني للشركة

بعد نقل السيد ملسيح لحسن إلى)

قررت) حصة)،) (511) أسهمه) جميع 

الجمعية العامة غير العادوة تحويل)

املذكورة) للشركة  القانوني  الشكل 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

القانون رقم) ملساهم وحيد وحكمها 

.96-5

تحدوث النظام األسا�شي

قررت الجمعية العامة غير العادوة)

لشركة) األسا�شي  النظام  تحدوث 

التعدوالت) بعد  السالم  ضيوف 

املختلفة التي أدخلت عليها.

إوداع) تم  (: القانوني) اإلوداع 

التجارية) باملحكمة  املذكور  التعدول 

تحت) (،2121 وونيو) (21 في) بالرباط 

رقم)115422.

186P

S.A.R.L.

اولحيان غاز
ش. م. م.

برأسمال 111.111 درهم.

عمارة أكدال أوطو، ساحة األمم 

املتحدة، أكدال، الرباط.

I.C.E. n° 002.832.303.000.097

تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بتاريخ مؤرخ  عرفي   بعقد 

بالرباط) ومسجل  (2121 ماي) (24

وضع) ( تمَّ (،2121 وونيو) (18 بتاريخ)

محدودة) لشركة  األسا�شي  القانون 

املسؤولية خصائصها كالتالي):

)التسمية):)«اولحيان غاز ش.)م.)م.«)

الشركاء):)السيد اولحيان محمد،)

. A 261.172.ب.و.)عدد

ب.و.) فاطمة،) الدخش  السيدة 

A 112.523(عدد

ب.و.) فاطمة،) اولحيان  السيدة 

 .A 562.116(عدد

ب.و.) خدوجة،) اولحيان  السيدة 

 A 264.775(عدد

ب.و.) حبيبة،) اولحيان  السيدة 

 A 564.415(عدد

ب.و.) ربيعة،) اولحيان  السيدة 

 A 723.624(عدد

ب.و.) كريمة،) اولحيان  السيدة 

 A 712.346(.عدد

الغاز) تسويق  (: الشركة) أهداف 

السائل.

أكدال) عمارة  (: االجتماعي) املقر 

أوطو،)ساحة األمم املتحدة،)أكدال،)

الرباط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيل الشركة بالسجل التجاري.

درهم) (111.111 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (1.111 إلى) مقسمة 

الشركاء،) بين  موزعة  درهم  (111

اولحيان) حصة للسيد  (143 بمعدل)

محمد و142)حصة للسيدة الدخش)

من) لكل  حصة  و143) فاطمة 

اولحيان فاطمة وخدوجة) السيدات 

وحبيبة وربيعة وكريمة.)

محمد) السيد  عين  (: التسيير)
 A 261.172 عدد) ب.و.) أولحيان،)
لتمثيل) ربيعة  اولحيان  والسيدة 
وتسيير الشركة ملدة غير محددة مع)
تبعا) الصالحيات  كافة  إعطائهما 
القانون) من  تبعه  وما  (15 للفصل)
ملزمة) الشركة  وتصبح  األسا�شي 

باإلمضاء)املزدوج لشريكي التسيير.
السنة االجتماعية:)من فاتح وناور)

إلى)31)ديسمبر.
األرباح):)5%)مخصصة لالحتياطي)
القانوني،)والباقي وقسم على الشركاء)

حسب حصصهم.
تسجيل) تم  التجاري:) السجل  (
ملدونة) التجاري  بالسجل  الشركة 

الرباط تحت عدد)153.247.
مقتطف وبيان لإلشهار

187P

 SOCIETE MAROCAINE DES
GRANDS GARAGES

SOMARGA
S.A.R.L

الشركة املغربية للورشات الكبرى
صوماركا ش.م.م. برأسمال 165.111 

درهم
املقر التجاري : ساحة األمم املتحدة، 

أكدال، الرباط.
ICE(n° 001.569.190.000.015 

نقل حصص لصالح ورثة
تعيين مسيران جدودان

االستثنائي) العام  الجمع  قرر 
املنعقد بتاريخ)24)ماي)2121)للشركة)
املغربية للورشات الكبرى)-)صوماركا)

ش.م.م.)،)ما ولي):)
وفاة) اإلعتبار  بعين  األخذ  ((1  
الشريك الراحل اولحيان إبراهيم ووم)

16)وناور)2121.
من القانون) (12 وفًقا للفصل) ((2
تمت) االراثة،) لعقد  وتبعا  األسا�شي 
املوافقة على نقل)1.411)حصة كانت)
إبراهيم) اولحيان  الراحل  ملك  في 
 351 أي) السبعة،) ورثته  لصالح 
حصة للسيد اولحيان محمد و175 

الدخش) السيدات  من  لكل  حصة 

وخدوجة فاطمة  واولحيان   فاطمة 

و حبيبة وربيعة وكريمة وقبول هؤالء)

األخريات كشريكات جدد.
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باالراثة،) الحصص  نقل  بعد 
لرأسمال) الجدود  التوزيع  أصبح 
611)حصة للسيد) الشركة كما ولي:)
اولحيان محمد و175)حصة لكل من)
السيدات الدخش فاطمة واولحيان)
وربيعة) وحبيبة  وخدوجة  فاطمة 

وكريمة.)
اولحيان) السيد  تعيين  ((3
 A 261.172 عدد) ب.و.) محمد،)
والسيدة اولحيان كريمة،)ب.و.)عدد
التسيير) في  شريكين  (،A 712.346
غير) ملدة  الشركة  وتسيير  لتمثيل 
ملزمة) الشركة  وتصبح  محدودة 

باإلمضاء)املزدوج لشريكي التسيير.
السابع) الفصل  تغيير  ((4
(تعيين) عشر) والخامس  (الرأسمال))
املسير))من القانون االسا�شي وتحيين)

هذا األخير.
القانوني لدى كتابة) تم اإلوداع  (
ضبط املحكمة التجارية بالرباط ووم)
29)وونيو)2121)تحت عدد)115.834

مقتطف وبيان لإلشهار

188P

زد أنفست
شركة ذات مسؤولية محدودة 
شريك وحيد وقدر رأسمالها ب 

111.111 درهم
تم) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ذات) شركة  تأسيس  (2121/15/21
مسؤولية محدودة شريك وحيد وقدر)

رأسمالها ب)111.111)درهم.
التسمية):)شركة زد أنفست.
الهدف):)اإلنعاش العقاري.

 212 رقم) (: االجتماعي) املقر 
(- النهضة) حي  الوحدة  مجموعة 

الرباط.
املدة):)الشركة)99)سنة ابتداء)من)

ووم التأسيس.
حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 
 111.111 في) االجتماعي  الرأسمال 
حصة) (111 إلى) مقسم  درهم 
لكل) درهم  (111 بمقدار) اجتماعية 

حصة.
السنة االجتماعية):)من فاتح وناور)

إلى)31)ديسمبر.

تم تعيين السيد) (: تسيير الشركة)
كمسير) بلمجدوب  أمين  محمد 

للشركة ملدة غير محددة.
توزيع األرباح):)من األرياح الصافية)
تؤخذ)%5)لتكوين االحتياط القانوني)

والباقي ووزع بين الشركاء.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
تحت) (2121/16/19 التجارية بتاريخ)

رقم)115313.
189P

شركة الفجر انفو
شركة ذات مسؤولية محدودة

لشركة) االستثنائي  العام  الجمع 
بتاريخ) املنعقد  ش.م.م  الفجر  انفو 
زنقة) (،11 مقرها) (2121/16/15

الزنبق حي الراحة،)الدار البيضاء.
لجميع) القانوني  اإلوداع  تم 
الوثائق لدى كتابة الضبط باملحكمة)
بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

29-16-2121)تحت رقم)784671.
ملخص قصد النشر

190P

شركة كالسيت سارغينة
ش.ذ.م.م بشريك منفرد

إضافة في موضوع الشركة
 18 بواسطة عقد عرفي مؤرخ في)
الشركة) شريك  قرر  (،2121 ماي)
كالسيت سارغينة«) «شركة  املسماة)
رأسمالها) منفرد  بشريك  ش.ذ.م.م.)
األسا�شي) مقرها  درهم،) (111.111
الحرية) شارع  (11 (: البيضاء) بالدار 
الطابق الثالث شقة رقم)5،)ومسجلة)
رقم) تحت  التجاري  السجل  في 
في) التالية  املهنة  زيادة  (،465.513
موضوع الشركة تاجر أو وسيط ونفذ)
عمليات استيراد وتصدور،)استغالل)
ميكانيكية، بمحركات   املحاجر 
تم تعدول البند الثالث من) وبالتالي،)

قانون الشركة.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  نفد 
وونيو) (9 في) بالدار البيضاء) التجارية 

2121)تحت رقم)781.942.
اإلدارة

191P

MK RESTAU
SARL

Avis de Constitution
بالدار) عرفي  عقد  بموجب 
ذات) شركة  إنشاء) تم  البيضاء،)
مسؤولية محدودة تتميز بالخصائص)

التالية):
 MK RESTAU (: الشركة) اسم 

.SARL
تم تحدود رأس املال) (: رأس املال)
مائة) إلى  مقسمة  درهم،) (111.111
درهم) ((111) بمائة) حصة  (1111

حصة،)موزعة على الشكل التالي):
 511  :  Ayoub Kritai السيد)

حصة.
 Messaoudi Youssef : السيد)

511)حصة.
 11 شارع) (75 (: الرئي�شي) املقر 
الدار) (- (169 1)شقة) سناسر الطابق)

البيضاء.
من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل عام.
الغرض):)الغرض من الشركة هو):
الحفالت) ممول  حانة  مطعم  (-

استيراد وتصدور.
تحدد مدة الشركة بتسع) (: املدة)
وتسعين سنة)(99))من تاريخ تسجيلها)

في الشجل التجاري.
 Ayoub السيد) تعيين  (: التسيير)
 Messaoudi Youssef(والسيد(Kritai

مسيران لفترة غير محددة.
السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 
 21 بتاريخ) البيضاء) للدار  التجاري 

وونيو)2121)برقم)517577.
192 P

 STE EURONET 360
 FINANCE LIMITED

MOROCCAN BRANCH
 OUVERTURE D’UNE

SUCCURCALE
االدارة) مجلس  قرار  على  بناء)
بتاريخ)5)فبراور)2121،)تقرر فتح فرع)
 EURONET 361 FINANCE لشركة)
LIMITED)تتميز بالخصائص التالية):

 EURONET (: الفرع) اسم 
 361 FINANCE LIMITED

.MOROCCAN BRANCH
املقر الرئي�شي):)332)شارع ابراهيم)

الروداني الطابق)5)شقة)21.
موقف) وصيانة  ادارة  (: املوضوع)

ماكينات التذاكر االتوماتيكية.
االدارة):)وتم تعيين مدوري الفروع.

السيد مارالند دانيال.
السيد نيكوالوس فونتاس.

السيد دوز موند بريان.

السيد اوان دوكنسون.
السيد ريكي ال ويلر والسيد ماريك)

صفير سكي.
باملحكمة) الفرع  تسجيل  تم 
 23 بتاريخ) للدارالبيضاء) التجاري 

وونيو)2121)برقم)517979.
193 P

 STE CORPORATE
 DEVELOPEMENT

HOLDING
SARL

 SIEGE : ANGLE(RUE
 AHMED CHARCI ET RUE

 ALI ABDERRAZAK RCE LES
 CHAMPS(ANFA 2EME(ETAGE

CASABLANCA
RC(N° : 137709

وفقا ملحضر قرار الشريك الوحيد)
بتاريخ فاتح ووينو)2121،)تقرر ما ولي):

 131.111 بمبلغ) راسمال  زيادة 
الى) درهم  (21.111 من) ليرفع  درهم 

151.111)درهم.
بدافع) الشركة  تخفيض راسمال 
درهم،) (58.111 بمبلغ) الخسائر 
من) الشركة  راسمال  لتخفيض 
 92.111 مبلغ) الى  درهم  (151.111

درهم.
النظام) في  املقابل  التعدول 

االسا�شي.
باملحكمة) القانوني  االوداع  تم 
وونيو) (21 في) التجارية بالدارالبيضاء)

2121،)تحت رقم)783417.
194 P
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STE NOAKES CONSEIL
 SARL AU

CAPITAL : 10.000 DHS
AVIS DE CONSTITUTION

بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
14)وونيو)2121)في الدارالبيضاء،)تم)
انشاء)شركة ذات مسؤولية محدودة)
بالخصائص) تتميز  وحيد  بشريك 

التالية):
 NOAKES (: الشركة) اسم 

.CONSEIL SARL AU
راسمال) تحدود  تم  (: راسمال)
 111 الى) مقسمة  درهم،) (11.111
عنها،) لكل  درهم  (111 ب) حصة 
مدفوعة بالكامل ومخصصة للشريك)
 NOAKES السيد) وهو  الوحيد،)

.EDWARD FRANCIS JOHN
شارع) (46 (: الرئي�شي) املقر 
 6 رقم) شقة  (3 الطابق) الزرقطوني 

البيضاء.
من فاتح وناور الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل عام.
 الغرض):)الغرض من الشركة هو):

االستشارات القانونية والضريبية.
التدريب والخدمات املتنوعة.

 99 تحدد مدة الشركة ب) (: املدة)
السجل) في  تاريخ تسجيلها  سنة من 

التجاري.
 NOAKES(املدور):)تم تعيين السيد
EDWARS FRANCIS JOHN)كمسير)

لفترة غير محددة.
السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 
 24 بتاريخ) للدارالبيضاء) التجاري 

وونيو)2121)برقم)518319.
195 P

STE ELI LILLY SUISSE
.S.A

 SIEGE : LOTISSEMENT(LA
 COLLINE(II(LOT 37 BUREAU

N°4 CASABLANCA
R.C(N° : 114949

االدارة) مجلس  قرارات  بموجب 
لوحظ على وجه) (،2121 ماي) (28 في)

الخصوص ما ولي):

جيهان) لال  السيدة  استقالة 
العرو�شي من مهامها كممثلة قانونية)
 ELI LILLY شركة) لفرع  (مدورة))
SUISSE S.A)في املغرب والغاء)توكيلها)

املؤرخ بتاريخ)5)أكتوبر)2121.
طومسون) ماوكل  السيد  تعيين 
 ELI LILLY(ممثال قانونيا)(مدور))لفرع

SUISSE S.A)في املغرب.
باملحكمة) القانوني  االوداع  تم 
وونيو) (25 في) التجارية بالدارالبيضاء)

2121،)تحت رقم)784227.
196 P

 STE BENAMAR SPORTS
ACADEMIE
 SARL AU

AVIS DE CONSTITUTION
 16 بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب 
تم) الدارالبيضاء،) في  (2121 وونيو)
انشاء)شركة ذات مسؤولية محدودة)
بالخصائص) تتميز  وحيد  بشريك 

التالية):
 BENAMAR (: الشركة) اسم 

.SPORTS ACADEMIE SARL AU
راسمال) تحدود  تم  (: راسمال)
 111 الى) مقسمة  درهم،) (11.111
عنها،) لكل  درهم  (111 ب) حصة 
مدفوعة بالكامل ومخصصة للشريك)

الوحيد،)وهو السيد بنعمار محمد.
شارع) (46 (: الرئي�شي) املقر 
 6 رقم) شقة  (3 الطابق) الزرقطوني 

البيضاء.
من فاتح وناور الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل عام.
الغرض):)الغرض من الشركة هو)

:)االستشارات القانونية والضريبية.
التدريب والخدمات املتنوعة.

نصائح في املجال الريا�شي وخاصة)
في التنس.

 99 تحدد مدة الشركة ب) (: املدة)
السجل) في  تاريخ تسجيلها  سنة من 

التجاري.
بنعمار) تم تعيين السيد  (: املدور)

محمد مدورا لفترة غير محددة.

السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 
 25 بتاريخ) للدارالبيضاء) التجاري 

وونيو)2121)برقم)518443.
197 P

 STE AS WORLD
PERFORMANCE TRAVAUX

 SARL AU
CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE : 67 RUE(AZIZ(BELLAL
 2EME(RTAGE(N°3 MAARIF

CASABLANCA
RC(N° : 451843

وفقا ملحضر قرار الشريك الوحيد)
بتاريخ)26)ماي)2121،)تقرر):

من) للشركة  الرئي�شي  املقر  نقل 
عنوانه الحالي الى العنوان التالي):

شقة) (3 الطابق) تاوجتات،) عين 
رقم)3)السلم الدارالبيضاء.

السيد) استقالة  على  املصادقة 
كمسير) مهامه  من  صوفي  هشام 

مشارك.
باملحكمة) القانوني  االوداع  تم 
 16 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

وونيو)2121)برقم)782785.
198 P

STE ALLISINONE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
االستثنائي) العام  الجمع  قرر 
ALLISTONE SARL)ش.م.م.) لشركة)

قرر ما ولي):
حل الشركة بصفة مسبقة.

ابتهاج) مصطفى  السيد  تعيين 
مصفي للشركة.

باملقر) انحالل  مقر  تعيين 
الزرقطوني) شارع  (411 االجتماعي،)

اقامة حماد شقة رقم)1)البيضاء.
لجميع) القانوني  االوداع  تم 
الوثائق لدى كتابة الضبط باملحكمة)
 28 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

وونيو)2121،)تحت رقم)784472.
ملخص قصد النشر

199 P

STE MRAWEP IMMO
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 26 محج مرس 
السلطان شقة رقم 3 الطابق االول 

الدارالبيضاء
تاسيس شركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 
2121،)تم) 21)أبريل) بالبيضاء)بتاريخ)
املسؤولية) محدودة  شركة  تاسيس 

ذات الخصائص التالية):
 STE MRAWEP (: التسمية)

.IMMO SARL
واالنعاش) املباني  (: الغرض)

العقاري.
املدة):)99)سنة.

السنة االجتماعية):)من فاتح وناور)
الى)31)ديسمبر من كل سنة.

محج مرس) (26 (: املقر االجتماعي)
الطابق االول) (3 السلطان شقة رقم)

الدارالبيضاء.
راسمال) تحدود  تم  (: راسمال)
درهم مقسمة) (111.111 الشركة في)
بقيمة) اجتماعية  حصة  (1111 ب)
 511 111)درهم للحصة مقسمة الى)
 511 توقام) الحليم  عبد  ل  حصة 

حصة ل محمد أمين فاوز.
الحليم) عبد  السيد  (: املسيرون)

توقام والسيد محمد امين فاوز.
والتسجيل) القانوني  االوداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

بالدارالبيضاء.
السجل التجاري رقم):)515547.

االشارة والبيان

200 P

 STE MOUSQUILAND
MAROC
SARL AU

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بالدار)
 2121 وونيو) (7 بتاريخ) البيضاء)
ذات) الشركة  حل  عن  اإلعالن  تم 

املواصفات التالية):
 STE MOUSQUILAND

MAROC SARL AU
املقر االجتماعي):)279)تجزئة الزبير)

ليساسفة الدار البيضاء.
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ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مسؤولية محدودة بالشريك الوحيد.
الرحيم) عبد  السيد  (: التسيير)
ضريف الحامل للبطاقة الوطنية رقم)

BK214819)عين محال للشركة.
باملحكمة) تم  (: القانوني) اإلوداع 
بتاريخ )البيضاء) بالدار)  التجارية 

 784361 2121)تحت رقم) 25)وونيو)
تعدول رقم)23737.

201 P

MAAROUFI INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 111.111 درهم
مقرها االجتماعي : 13 زنقة أحمد 

املجاطي إقامة ليزالب الطابق األول 
الرقم 8 املعاريف الدار البيضاء

تحويل املقر االجتماعي
بمقت�شى عقد عرفي املنعقد باملقر)
 2121 ماي) (31 بتاريخ) االجتماعي 
قرر) (2121 وونيو) (8 ووم) واملسجل 
الجمع العام لشركة معروفي انفيست)

ما ولي):
للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 
13)زنقة أحمد املجاطي) من العنوان)
إقامة ليزالب الطابق األول الرقم 8 
إلى العنوان  املعاريف الدار البيضاء 
محمد  مامون  زنقة   11  : التالي 
الطابق السفلي الشقة 12 املعاريف 

الدار البيضاء.
اإلوداع القانوني والسجل التجاري)
لدى) للشركة  القانوني  اإلوداع  تم  (:
التجارية) باملحكمة  الضبط  مكتب 
 2121 وونيو) (21 في) الدار البيضاء)
تحت رقم)783516)السجل التجاري)

رقم)494763.
202 P

TSA POWER
SARL AU

الرأسمال االجتماعي : 111.111 
درهم

املقر االجتماعي : 378 شارع الحسن 
الثاني رقم 2 الرباط

مؤرخ) توثيقي  عقد  بمقت�شى 
قد) (2121 ماي) (4 بتاريخ) الرباط  في 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد،)وخصائصها)

على النحو التالي):

ط.س.ا) (: اإلجتماعية) التسمية 

باور ش.م.م.ش.و.

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

رأسمال الشركة):)111.111)درهم)

فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسمة 

111)درهم للحصة الواحدة)

سمير اوراغ)1111)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شارع الحسن الثاني) (378 (: املقر)

شقة رقم)2)الرباط.

حامل) اوراغ  سمير  (: املسير)

.S588118(البطاقة الوطنية رقم
رقم التقييد بالسجل التجاري):)تم)

اإلوداع القانوني لدى كتابة الضبط)

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

R.C153169)الرباط.

203 P

IHSSANEHOUSE
SARL AU

الرأسمال االجتماعي : 111.111 

درهم

املقر االجتماعي : 378 شارع الحسن 

الثاني رقم 2 الرباط

املؤرخ) العام  الجمع  بمقت�شى 

2121)قرر الشريك) 15)فبراور) بتاريخ)

الوحيد لشركة احسانهاوس ش.م.م)

ش.و ما ولي):

اغالق تصفية شركة احسانهاوس)

ش.م.م ش.و.

تم اإلوداع القانوني لدى املحكمة)

وونيو) (28 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2121)تحت رقم)115781.

204 P

FAUCON DU SUD
SARL

الرأسمال االجتماعي : 111.111 

درهم

املقر االجتماعي : 31، زنقة سبو شقة 
رقم 2، أكدال الرباط

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

قرر) (2121 أبريل) (22 بتاريخ) املؤرخ 

 FAUCON DU SUD»(شركاء)لشركة

SARL« ما ولي :

تحويل املقر االجتماعي إلى : متجر 

دوار بوعالكة وادي الصفاء اشتوكة 

أوت باها.

النظام  من   4 املادة  تعدول 

األسا�شي.

بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ)23)وونيو)2121)تحت)
رقم)115719.

205 P

B.SECRET
SARL AU

الرأسمال االجتماعي : 111.111 

درهم

املقر االجتماعي : 378 شارع الحسن 

الثاني رقم 2 الرباط

املؤرخ) العام  الجمع  بمقت�شى 

الشريك) قرر  (2121 ماي) (5 بتاريخ)

ش.م.م) سوكري  ب  لشركة  الوحيد 

ش.و ما ولي :

تصفية شركة ب سوكري ش.م.م)

ش.و)؛

سوزان) الي  ماچ  السيدة  تعيين 

لويس فريجاڤيل كمصفية للشركة)؛

لتصفية) الرئي�شي  املقر  تحدود 

الشركة في العنوان التالي):)378)شارع)

الحسن الثاني رقم)2)الرباط.

بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (2121 ماي) (5 بتاريخ) بالرباط 
رقم)1156889.

206 P

دووان األستاذ جعفر جابر

CHIMAFRIQUIA شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 1.111.111 درهم

مقرها االجتماعي : الدار البيضاء، 
211، شارع عبد هللا بن واسين

العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
الغير العادي بتاريخ)12)أبريل)2121،)

قرر تمدود نشاط الشركة كالتالي):
للبذور) بالجملة  الحبوب  تجار 
ومنتجات الصحة النباتية والنظافة)
والصحة العامة واألسمدة الزراعية)
اآلفات) (مبيدات  البستنة) ومعدات 

واملواد الكيميائية))؛
(معادات) زراعية) آالت  تاجر 

زراعية)،)تركيب مشاريع الري)؛
أخذ العلم بالتبرع بتاريخ)12)أبريل)
2121)بسهمين من السيد عبد الحق)

الحسيني للسيدة صبيا الحسيني)؛
من النظام) و6) (3 تعدول املادتين)
األسا�شي وتحدوث النظام األسا�شي)؛

قلم) في  القانوني  اإلوداع  تم 
البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم) تحت  (2121 وونيو) (6 بتاريخ)

.782177
207 P

دووان األستاذ جعفر جابر

EQDOM شركة
شركة مجهولة االسم

رأسمالها : 167.125.111 درهم
مقرها االجتماعي : الدار البيضاء، 

127، شارع الزرقطوني
محضر الجمع العام الغير العادي)
بتاريخ)26)أغسطس)2121،)املتضمن)

ما ولي):
مداوالت) محضر  على  املوافقة 
مجلس اإلدارة بتاريخ)15)ماي)2121.

للسنة) املالية  البيانات  قراءة 
املنتهية في)31)ديسمبر)2119)؛

تقرير لجنة املراجعة واملخاطر)؛
التعويضات) لجنة  تقرير 

والتعيينات)؛
املالية) البيانات  واعتماد  فحص 

املنتهية في)31)وونيو)2121)؛
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(،2121 لعام) التقدورية  املوازنة 

واستعراض آثار أزمة فيروس كورونا)

املستجد)؛

االستراتيجية) التوجهات  عرض 

الجدودة لعام)2125)؛

تعيين) (، اإلدارة) مجلس  تطور 

 Mr Jean - Hugues السيد)

DELVOLVE)مدورا جدودا)؛

أسئلة مختلفة.

بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط 

للدار البيضاء)بتاريخ)17)وونيو)2121 

تحت رقم)783111.

208 P

STE CAUDIGEF FIDUCIAIRE

SARL

 SIEGE(:(920(AVENUE(DES(FAR(IMM(N°

11،(APT(N°1(C.Y.M.(RABAT

TEL / FAX : 15.37.79.55.73

STE VISCOMAG
SARL AU

: في) العرفي  العقد   تاريخ تسجيل 

والتي) (2121 وونيو) (9 بالرباط بتاريخ)

تحمل الخصائص التالية):

وشراء) بيع  (: االجتماعي) الهدف 
التصدور) زيزت الناقالت واملحركات،)

وقطع) أجزاء) ملواد  واالستيراد 

السيارات املختلفة،)البيع والشراء.
راسمال الشركة):)511.111)درهم)

نقدا،)وهي تمثل)5111)حصة من فئة)

111)درهم للحصة الواحدة.

(: هي) املشاركة  حصص  ملكية 

 5111 (: لكصاص) هشام  السيد 

حصة أي)511.111)درهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.

من فاتح وناور الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االوبى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
امل) (313 رقم) (: االجتماعي) املقر 

5،)الطابق االول،)املسيرة حي يعقوب)

املنصور،)الرباط.

:)املسير هو السيد هشام) التسيير)

لكصاص ملدة غير محدودة.

التجاري:) بالسجل  التقييد  رقم 
153199)باملحكمة التجارية بالرباط.
209 P

STE LABEL AVOCAT
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها : 11.111 درهم

 مقرها االجتماعي : فاس مكتب
 رقم 62 الطابق السفلي االدارة

زنقة 811 سابقا مصنع العلف الحي 
الصناعي سيدي ابراهيم

السجل التجاري رقم 68265 فاس
تاسيس شركة محدودة املسؤولية

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
(،2121 ماي) بتاريخ  بالدارالبيضاء)
لشركة) االسا�شي  النظام  وضع 
خصائصها) املسؤولية  محدودة 

كالتالي):
التسمية):)البيل افوكا ش.م.م.

(: الشركة) أهداف  (: املوضوع)
الفالحة.

مكتب فاس  (: االجتماعي)  املقر 
الطابق السفلي االدارة زنقة) (62 رقم)
الحي) العلف  مصنع  سابقا  (811

الصناعي سيدي ابراهيم.
املدة):)99)سنة ابتداء)من التقييد)

بالسجل التجاري.
الشركة) راسمال  (: الراسمال)
11.111)درهم مقسم الى)111)حصة)
111)درهم للحصة) اجتماعية بقيمة)

الواحدة،)مكتتبة محررة كليا نقدا.
الشركاء):

بنعبد) الشاوني  فاروق  السيد 
املزداد بتاريخ) مغربي الجنسية،) هللا،)
التعريف) لبطاقة  الحامل  (،1948
A21146والقاطن) رقم) الوطنية 
عين) املحاقن  (2 رقم) خاص  بطريق 

دواب أنفا الدارالبيضاء.
مغربي) بربيش،) علي  السيد 
مارس) (6 بتاريخ) املزداد  الجنسية،)
التعريف) لبطاقة  الحامل  (،1972
والقاطن) (A593412 رقم) الوطنية 
سيال) املسكي،) عين  (9 بزنقة)

الدارالبيضاء.

مغربي) بربيش،) علي  (: املسيرون)

مارس) (6 بتاريخ) املزداد  الجنسية،)

التعريف) لبطاقة  الحامل  (،1972

والقاطن) (A593412 رقم) الوطنية 

سيال) املسكي،) عين  (9 بزنقة)

الدارالبيضاء.

السنة االجتماعية):)من فاتح وناور)

الى)31)ديسمبر من كل سنة.

باملركز) القانوني  االوداع  تم 

الجهوي لالستثمار بفاس.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

 68265 رقم) تحت  لفاس  التجاري 

بتاريخ)9)وونيو)2121.
من أجل املستخرج واالشارة التسيير

210 P

STE AVOCAT LAND
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها : 11.111 درهم

 مقرها االجتماعي : فاس مكتب
رقم 63 الطابق السفلي االدارة زنقة 

811 سابقا مصنع العلف الحي 

الصناعي سيدي ابراهيم

السجل التجاري رقم 68267 فاس

تاسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالدارالبيضاء)بتاريخ)12)ماي)2121،)

لشركة) االسا�شي  النظام  وضع 

خصائصها) املسؤولية  محدودة 

كالتالي):

التسمية):)افوكا الند ش.م.م.

(: الشركة) أهداف  (: املوضوع)

الفالحة.

مكتب فاس  (: االجتماعي)  املقر 
الطابق السفلي االدارة زنقة) (63 رقم)

الحي) العلف  مصنع  سابقا  (811

الصناعي سيدي ابراهيم.

املدة):)99)سنة ابتداء)من التقييد)

بالسجل التجاري.
الشركة) راسمال  (: الراسمال)

11.111)درهم مقسم الى)111)حصة)

111)درهم للحصة) اجتماعية بقيمة)

الواحدة،)مكتتبة محررة كليا نقدا.

الشركاء):
بنعبد) الشاوني  فاروق  السيد  (
املزداد بتاريخ) مغربي الجنسية،) هللا،)
التعريف) لبطاقة  الحامل  (،1948
A21146والقاطن) رقم) الوطنية 
عين) املحاقن  (2 رقم) خاص  بطريق 

دواب أنفا الدارالبيضاء.
مغربي) بربيش،) علي  السيد 
مارس) (6 بتاريخ) املزداد  الجنسية،)
التعريف) لبطاقة  الحامل  (،1972
والقاطن) (A593412 رقم) الوطنية 
سيال) املسكي،) عين  (9 بزنقة)

الدارالبيضاء.
مغربي) بربيش،) علي  (: املسيرون)
مارس) (6 بتاريخ) املزداد  الجنسية،)
التعريف) لبطاقة  الحامل  (،1972
والقاطن) (A593412 رقم) الوطنية 
سيال) املسكي،) عين  (9 بزنقة)

الدارالبيضاء.
السنة االجتماعية):)من فاتح وناور)

الى)31)ديسمبر من كل سنة.
باملركز) القانوني  االوداع  تم 

الجهوي لالستثمار بفاس.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
 68267 رقم) تحت  لفاس  التجاري 

بتاريخ)9)وونيو)2121.
من أجل املستخرج واالشارة التسيير

211 P

STE EGCG
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

راسمالها : 511.111 درهم
مقرها االجتماعي : 168 شارع محمد 

الدووري رقم 5 القنيطرة
تحويل املقر االجتماعي

العام) الجمع  نحضر  بمقت�شى 
(،2121 ماي) (18 الغير العادي بتاريخ)
 EGCG قرر الشريك الوحيد لشركة)
املسؤولية) ذات  شركة  (SARL AU

املحدودة بشريك وحيد،)ما ولي):
للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 
شارع) (168 (: القدوم) العنوان  من 

محمد الدووري رقم)5)القنيطرة.
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(،12 عمارة) (: الى العنوان الجدود)
اقامة) (GH112 (،15 رقم) الشقة 

الكولف القنيطرة.
باملحكمة) القانوني  االوداع  تم 
الرقم) تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

83651)بتاريخ)23)وونيو)2121.
212 P

STE HIDAYA CHARB
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
مقرها االجتماعي : 31 شارع االمام 

علي رقم 2 القنيطرة
السجل التجاري رقم : 56761

تغيير نشاط الشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
 2121 ماي) (27 بتاريخ) العادي  الغير 
 STE HIDAYA GHARB لشركة)
مسؤولية) ذات  شركة  (،SARL AU
املحدودة بشريك وحيد تقرر ما ولي):

نشاط) تغيير  على  املصادقة 
الشركة وذلك بحدف نشاط):

االستشارة في التسيير.
أو) املختلفة  االشغال  في  املقاولة 

البناء.
نقل) (: بنشاط) وتغييرهم 
وطنيا) البضائع  نقل  املستخدمين،)

ودوليا.
تحيين القانون االسا�شي للشركة.

باملحكمة) القانوني  االوداع  تم 
رقم) تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

83446)بتاريخ)21)وونيو)2121.
213 P

STE AZMAH IMALES
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
راسمالها : 111.111 درهم

مقرها االجتماعي : زاوية زنقة 
 A االستقالل ومرصة اقامة البيرال

مكتب رقم 8 القنيطرة
تاسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقنيطرة،)تم وضع القانون االسا�شي)
املحدودة) مسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 AZMAH IMALES (: التسمية)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
زنقة) زاوية  (: االجتماعي) املقر 

 A البيرال) اقامة  ومرصة  االستقالل 

مكتب رقم)8)القنيطرة.

نقل) (: الشركة) موضوع 

املستخدومن،)نقل البضائع وتاجر.
راسمال) حدد  (: الشركة) راسمال 

درهم) (111.111 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1111 الى) مقسم 

محررة) للواحدة،) درهم  (111 بقيمة)

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

 1111 السالمي) حمزة  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند الى السيد حمزة) (: التسيير)

السالمي.

من فاتح وناور الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)61353)بتاريخ)29)وونيو)2121.

 214 P

STE WIMED TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
راسمالها : 111.111 درهم

مقرها االجتماعي : زاوية زنقة 

 A االستقالل ومرصة اقامة البيرال

مكتب رقم 8 القنيطرة

تاسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة،)تم وضع القانون االسا�شي)

املحدودة) مسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 WIMED TRANS (: التسمية)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

زنقة) زاوية  (: االجتماعي) املقر 

 A البيرال) اقامة  ومرصة  االستقالل 

مكتب رقم)8)القنيطرة.

نقل) (: الشركة) موضوع 

املستخدمين،)نقل البضائع وتاجر.

راسمال) حدد  (: الشركة) راسمال 

درهم) (111.111 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1111 الى) مقسم 

محررة) للواحدة،) درهم  (111 بقيمة)

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

 1111 احمامو�شي) وئام  السيدة 

حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند الى السيدة وئام) (: التسيير)

احمامو�شي.

من فاتح وناور الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)61351)بتاريخ)29)وونيو)2121.

 215 P

STE KABACH TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

راسمالها : 111.111 درهم

مقرها االجتماعي : 26 زنقة ابي 

زرعة، 39 شارع موالي عبد العزيز 

و86 مكرر موالي عبد الرحمان 

عمارة A اقامة الرضوان مكتب رقم 

7 القنيطرة

تاسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة،)تم وضع القانون االسا�شي)

املحدودة) مسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 STE KABACH TRANS(:(التسمية

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

ابي) زنقة  (26 (: االجتماعي) املقر 

شارع موالي عبد العزيز) (39 زرعة،)

الرحمان) عبد  موالي  مكرر  و86)

اقامة الرضوان مكتب رقم) (A عمارة)

7)القنيطرة.

موضوع الشركة):)املقاولة في نقل)

التي) السيارات  بواسطة  البضائع 

طن،) (15 تقل حمولتها املتعمدة عن)

املقاولة في نقل االشخاص واملقاولة)

في النقل السياحي.
راسمال) حدد  (: الشركة) راسمال 

درهم) (111.111 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1111 الى) مقسم 

محررة) للواحدة،) درهم  (111 بقيمة)

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

السيد محمد قباش)1111)حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند الى السيد محمد) (: التسيير)

قباش.

من فاتح وناور الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)61297)بتاريخ)24)وونيو)2121.

 216 P

STE DAR ELMAAALMA L
SARL AU

بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)

نظام) تكوين  تم  (2121 وونيو) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  أسا�شي 

وحيد) شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي):

DAR ELMAAALMA L(:(التسمية

الهدف):)تمارس الشركة االهداف)

التالية):

الخياطة الحدوثة والتقليدوة.

للمالبس) االستشاري  املكتب 

والتصميم.

شراء)وبيع لوازم الخياطة.
زنقة) (17 عمارة) (: املقر االجتماعي)

 5 الطابق) (14 محمد ملدور شقة رقم)

املحيط الرباط.
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 111.111 (: االجتماعي) راسمال 

حصة قيمة) (1111 درهم مقسم الى)

كل واحدة)111)درهم.

السيدة) تعيين  تم  (: التسيير)

لبطاقة) الحاملة  الدون  ناصر  لبني 

 M426692 رقم) الوطنية  التعريف 

غير) وملدة  للشركة  وحيدة  كمسيرة 

محدودة.

وضع) تم  (: القانوني) االوداع 

الضبط) كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

السجل التجاري)153231.

217 P

STE H.M PANEL D’OR 
SARL AU

بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)

نظام) تكوين  تم  (2121 وونيو) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  أسا�شي 

وحيد) شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي):

 STE H.M PANEL (: التسمية)

.D’OR

الهدف):)تمارس الشركة االهداف)

التالية):

الجدودة) السيارات  استيراد 

والتصدور) االستيراد  واملستعملة،)

واستيراد معدات االسعاف والعتاد.
نابولي) زنقة  (: االجتماعي) املقر 

والكوس اقامة الوحدة)71)مكرر رقم)

3)الطابق االر�شي حي املحيط الرباط.
 111.111 (: االجتماعي) راسمال 

حصة قيمة) (1111 درهم مقسم الى)

كل واحدة)111)درهم.

عبد) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

الرزاق حرش الراس الحاملة لبطاقة)

 XA76161 رقم) الوطنية  التعريف 

غير) وملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة.

وضع) تم  (: القانوني) االوداع 

الضبط) كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

السجل التجاري)153229.

218 P

شركة بيلي اكسبرس 
ش.م.م.ش.و.

مقرها االجتماعي : قرية اركمان 
شاطئ اركمان الناظور

تاسيس شركة
 17 بتاريخ) موقع  عقد  بمحضر 
وونيو)2121)تاسست شركة محدودة)
ذات) وحيد  بشريك  املسؤولية 

االوصاف التالية):
بيلي) شركة  (: الكامل) االسم 

اكسبريس،)ش.م.م.ش.و.
املهنة):)نقل البضائع.

املقر الرئي�شي):)قرية اركمان شاطئ)
اركمان.

املدة):)99)سنة من تاريخ تاسيسها.
راسمال الشركة):)111.111)درهم)
 111 سهم بقيمة) (1111 مقسم على)

درهم للسهم.
املساهمين):

لطفي السو�شي)1111)سهم.
التسيير):)تسيير الشركة من طرف)

لطفي السو�شي)485173س.
تم االوداع القانوني لدى سكرتير)
بمحكمة) والتسجيل  الضبط  نكتب 
(،2121 وونيو) (23 بتاريخ) الناظور 

تحت رقم)1479.
االمضاء
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 ETUDE MAITRE MOHAMED SOUSSI

SADOQ

NOTAIRE

STE DAR PIERRE
SARL

CAPITAL : 10.000 DHS
 SIEGE : FES(ATREZA 17 ET 19

 DERB BENNIS OKBA EZZARKA
RCIF

RC(N° : 47283
 DAR(بموجب الجمع العام لشركة
 11.111 راسمالها) PIERRE)ش.م.م.،)
درهم،)مقرها بفاس،)الطرزة)17)و19 
الرصيف) الزرقاء) عقبة  بنيس  درب 
قرر حيث  (2121 أبريل) (24  بتاريخ)

ما ولي):

 BOUCHRA(اقالة املسيرة السيدة
التعريف) لبطاقة  الحاملة  (HADRI

.LB145554(الوطنية رقم
 MADAME تعيين مسيرة جدودة)
 DONATIENNE MARIE
 ANTOINETTE BENEDICTE

.MORIN
كتابة) لدى  القانوني  االوداع  تم 
في) بفاس  التجارية  باملحكمة  ضبط 

25)وونيو)2121،)رقم)2121/3114.
بمثابة مقتطف وبيان

220 P

 SOGECONSTRUCTION
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد 

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب 
تأسيس) تم  بفاس،) (11/11/2121
تبعا) املسؤولية  محدودة  شركة 

للمعطيات التالية):
 SOGECONSTRUCTION(:(التسمية
وبيع مواد) أشغال البناء) (: الهدف)

البناء).
اقامة) بفاس  (: االجتماعي) مقرها 
22)تجزئة الزيتون) 11)شقة) 83)ج ح)

الضحى فاس.)
 111.111 في) محدود  (: رأسمالها)
درهم املقسمة على)1111)سهم بثمن)

111)درهم للسهم الواحد.
املدة):)مدة املقاولة محدودة في)99 
السجل) في  تاريخ تسجيلها  سنة من 

التجاري.)
التسيير):)

)املقاولة مسيرة من طرف السيد:
الحاملة) الرحيم  عبد  مهداوي 

.CC14321(للبطاقة الوطنية
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 68.581 التجارية بفاس تحت عدد)
ورقم) التجاري  السجل  من 
وونيو) (28 بتاريخ) (،3131/2121

.2121
)للخالص واإلشارة)-اإلدارة
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 STE MASSAV

SARL

تأسيس شركة
،بتاريخ) عرفي) عقد  بمقت�شى 

القانون) تم وضع  (،2121 وونيو) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املعطيات) تحت  وذلك  محدودة 

التالية):

. ASSAV SARL(:(تسمية الشركة

غرض الشركة):

األنشطة الفالحية وتربية املوا�شي)

)اإلستغالالت الفالحية.

استغالل مزرعة.

)املقر):)شقة رقم)4،)الطابق األول،)

إقامة قادر،)مرس الخير،)تمارة.

املدة):)حددت مدة الشركة ب99 

في) تسجيلها  تاريخ  من  ابتداء) سنة 

السجل التجاري.

 111.111 (: الشركة) رأسمال 

ب) حصة  (1111 الى) مقسمة  درهم 

111)درهم للواحدة مكتتبة ومحررة)

وموزعة كالتالي):

كالتالي:)

السيد مهدي السجلما�شي)...)511 

حصة.

السيد علي عبد السالم السو�شي)

... 511)حصة.)

املجموع)...)1111)حصة.

:)تسير وحيد للشركة من) التسيير)

السجلما�شي) مهدي  السيد  طرف 

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

A694515)ملدة غير محدودة.

لنظام) القانوني  اإلوداع  تم 

الشركة بكتابة الضبط لدى املحكمة)

وونيو) (22 بتاريخ) بتمارة  اإلبتدائية 

.2121

)سجلت الشركة بالسجل التجاري)

تحت رقم)133589.
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 STE SP5 TRANS
 SARL

 شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

تأسيس شركة
 3 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بيوكرى حررت قوانين) (،2121 وونيو)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

خصائصها كالتالي:

 STE SP5 TRANS(االسم):)شركة

األهداف:)نقل األشخاص لحساب)

الغير.)

املقر االجتماعي:)دوار اغرايسن واد)

الصفاء)اشتوكة اوت باها.

تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املــدة:)

التأسيس النهائي.

الرأسمال االجتماعي:)حدد في مبلغ)

 1111 إلى) مقسم  درهم  (111.111

حصة بثمن)111)درهم للواحد موزع)

كالتالي:

 211 (... اسندال) خالد  السيد 

حصة.

 211 (...... السيد الحسن بوهوش)

حصة.

 211 (... السيد الحسين بوهوش) (

حصة.

السيد عبد هللا الشتوخ).......)211 

حصة.

 211 (........ السيد رشيد اسندال)

حصة.

)املجموع).........)1111)حصة.)

فاتح) من  تبتدئ  املالية:) السنة 

وناور وتنتهي في)31)دجنبر من كل سنة.

الشركة) بتسيير  وقوم  التسيير:)

خالد) السيد  محدودة  غير  وملدة 

اسندال.

اإلمضاءات) تكون  اإلمضاءات:)

خالد) للسيد  والبنكية  االجتماعية 

اسندال.)

اإلوداع) تم  القانوني:) اإلوداع 
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 
وونيو) (24 بتاريخ) بإنزكان  االبتدائية 

2121،)تحت رقم)1451.
223 P

»(FIDUCIAIRE(»(FIRCOFISC(NEW
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 STE VIABUS
 SARL AU

 شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد
تأسيس شركة

 15 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بيوكرى حررت قوانين) (،2121 وونيو)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد خصائصها كالتالي:
 STE VIABUS(االسم):)شركة

املستخدمين) نقل  األهداف:)
لحساب الغير.)

السفلي) الطابق  االجتماعي:) املقر 
اوت) اشتوكة  عميرة  اوت  تودلي  حي 

باها.
تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املــدة:)

التأسيس النهائي.
الرأسمال االجتماعي:)حدد في مبلغ)
 1111 إلى) مقسم  درهم  (111.111
حصة بثمن)111)درهم للواحد موزع)

كالتالي:
السيد خليل ليلي)...)1111)حصة.

حصة.
)املجموع).........)1111)حصة.)

فاتح) من  تبتدئ  املالية:) السنة 
وناور وتنتهي في)31)دجنبر من كل سنة.
الشركة) بتسيير  وقوم  التسيير:)
وملدة غير محدودة السيد خليل ليلي.

اإلمضاءات) تكون  اإلمضاءات:)
خليل) للسيد  والبنكية  االجتماعية 

ليلي.)
اإلوداع) تم  (: القانوني) اإلوداع 
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 
وونيو) (24 بتاريخ) بإنزكان  االبتدائية 

2121،)تحت رقم)1451.
224 P

MAJESTIC GARD
SARL

تأسيس شركة
 11 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
ماي)2121،)بسال تقرر تأسيس شركة)
بالخصائص) املسؤولية  محدودة 

التالية):
 MAJESTIC(:(التسمية االجتماعية

.GARD
األحباس) حي  (: االجتماعي) املقر 
شارع رقم)4)رقم)34)يعقوب املنصور)

الرباط.
الهدف):)حراسة.

املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 
إحداثها الفعلي.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
ديسمبر من) (31 فاتح وناور وتنتهي في)

كل سنة.
في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 1111 على  مقسم  درهم   111.111

حصة بقيمة 111 درهم.
من  مسيرة  الشركة   : التسيير 
طرف السيد حسن الفراتي ملدة غير 

محدودة.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.153141
باملحكمة  الطلب  اوداع  تم 
وونيو   24 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2121 تحت الرقم 115734.
225 P

STE ORGANIC FIELDS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
تأسيس شركة

في) حرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم) (،2121 ماي) (3 بتاريخ) الرباط 
ذات) لشركة  االسا�شي  النظام  وضع 
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات املبنية فيما ولي):
.ORGANIC FIELDS(:(التسمية

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

الغاوة من الشركة هي : االستغالل 
الزراعي.

املقر : اقامة 31 شقة رقم 8 زنقة 

موالي احمد لوكيلي حسان الرباط.

املدة : حددت مدتها في 99 سنة 

اعتبارا من تاريخ تاسيسها النهائي.
 4.111.111  : الجماعي  رأسمال 

درهم املوزع كما ولي :

السيد الهواري املاحي 4.111.111 

درهم ... 41.111 حصة.

االدارة : تسير الشركة من طرف 

السيد حمزة املاحي ملدة غير محدودة.

السنة الجماعية ما بين فاتح وناور 

الى متم ديسمبر.

لقد تم االوداع القانوني باملحكمة 

التجارية بالرباط تحت رقم 115846.

226 P

 STE EL MOUSSAOUI

TRANSPORT NAGJIR
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 111.111 درهم

مقرها االجتماعي : تجزئة 38 مكرر 
املنطقة الصناعية املر�شى العيون

السجل التجاري رقم : 12185

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

(،2121 وونيو) (24 بتاريخ) املنعقد 

شركة) شركاء) من  املصادقة  تمت 

 EL MOUSSAOUI TRANSPORT

على) وحيد  بشريك  ش.م.م  (NAGIR

ما ولي):)

(: اجتماعية) حصص  تفويت 

تفويت)1111)حصة من طرف شركة)

 LAAYOUNE CONSERVE NAGJIR

سيدي) املوساوي  السيد  لصالح 

الطيب.

بدر) املوساوي  السيد  استقالة 
من التسيير وتعيين السيد املوساوي)

سيدي الطيب املسير الوحيد للشركة)

ملدة غير محدودة.

باملحكمة) القانوني  االوداع  تم 

وونيو) (29 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2121،)تحت رقم)2121/2114.
للنشر والبيان
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STE COLMAR TRANS
SARL AU

تعدوالت قانونية
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املنعقد بمقر الشركة بتاريخ)28)وونيو)
2121،)قرر الشريك الوحيد للشركة)

ما ولي):)
السيد) املتنازل  (: حصص) بيع 

اعوينات اسماعيل)...)1111)حصة.
اعوينات عبد) السيد  له  املتنازل 

االله)...)1111)حصة.
التسيير):)استقالة كل من اعوينات)
محمد واعوينات اسماعيل من تسيير)
الشركة وتعيين السيد اعوينات عبد)
االله كمسير للشركة كما تم اعتماد)

االمضاء)الوحيد له.
بكتابة) القانوني  االوداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (،2121 وونيو) (28 بتاريخ)

.2117/2121
228 P

STE GREEN BAND
SARL AU

سجل تجاري رقم : 28113
تغيير شركة

التغيير) تم  عرفي  عقد  بمقت�شى 
باملييزات التالية):

النشاط) الى  انشطة  اضافة 
االجتماعي للشركة.

باملحكمة) القانوني  االوداع  تم 
وونيو) (29 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2121،)تحت رقم)2121/2121.
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STE AMAN TIKSASE
SARL

تعدوالت قانونية
االستثنائي) العام  الجمع  اثر  على 
(،AMAN TIKSASE شركة) ملساهم 
املحدودة،) املسؤولية  ذات  شركة 
درهم) (111.111 راسمالها) البالغ 
زنقة واد الكبير رقم) (: والكائن مقرها)

15)حي الشهداء)العيون تقرر):

511)حصة من الحصص) تفويت)

لفائدة) الصافي  املجيد  عبد  السيد 

السيد املصطفى بودالية.

511)حصة من الحصص) تفويت)

لفائدة) الصافي  املجيد  عبد  السيد 

السيد املصطفى بودالية.

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة)

الى شركة ذات املسؤولية املحدودة)

بمساهم واحد.

بودالية) املصطفى  السيد  تعيين 

كمسير وحيد لشركة.

كتابة) لدى  القانوني  االوداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  (،2121 وونيو) (22 بتاريخ)

.2121/1931

230 P

STE CONSTRUFAY
SARL

تعدوالت قانونية
االستثنائي) العام  الجمع  اثر  على 

(،CONSTRUFAY شركة) ملساهم 

املحدودة،) املسؤولية  ذات  شركة 

درهم) (111.111 راسمالها) البالغ 

والكائن مقرها):شارع موالي اسماعيل)

رقم)16.12)العيون تقرر):

481)حصة من الحصص) تفويت)

السيد سالمي الهادي لفائدة السيد)

سيدي محمد الجماني.

281)حصة من الحصص) تفويت)

السيد) لفائدة  ناه  سالمي  السيد 

سيدي محمد الجماني.

241)حصة من الحصص) تفويت)

السيد سالمي محمد وحضيه لفائدة)

السيد سيدي محمد الجماني.

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة)

الى شركة ذات املسؤولية املحدودة)

بمساهم واحد.

محمد) سيدي  السيد  تعيين 

الجماني كمسير وحيد لشركة.

كتابة) لدى  القانوني  االوداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (،2121 وونيو) (22 بتاريخ)

.2121/1931
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STE LOCOMAR
SARL

تعدوالت قانونية
االستثنائي) العام  الجمع  اثر  على 
LOCOMAR)،)شركة) ملساهم شركة)
البالغ) املحدودة،) املسؤولية  ذات 
والكائن) درهم  (111.111 راسمالها)
املسيرة) تجزئة  (463 رقم) (: مقرها)
املر�شى) الثالث،) الشطر  الخضراء)

العيون تقرر):
ليشمل) الشركة  نشاط  توسيع 
البناء) أعمال  التالية  االنشطة 
العامة،)الهندسة املدنية،)غرق االبار)
الخشب) نجارة  اعمال  االبار،) وحفر 
وبيع معدات ومواد) واالملنيوم،)شراء)
البناء)ومعدات الحفر،)اجراء)االعمال)
واالزالة)،) التركيب  الحفر،) (اعمال 
انشاء)وصالت املياه وصيانتها،)اعمال)

الصرف الصحي)..)الخ.
كتابة) لدى  القانوني  االوداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (،2121 وونيو) (3 بتاريخ)

.2121/1719
232 P

STE FOREVER MER
SARL

تعدوالت قانونية
االستثنائي) العام  الجمع  اثر  على 
(، (FOREVER MER شركة) ملساهم 
املحدودة،) املسؤولية  ذات  شركة 
درهم) (111.111 راسمالها) البالغ 
شارع ادريس االول) (: والكائن مقرها)
 84 رقم) الوازني  محمد حسن  زنقة 

العيون تقرر):
ليشمل) الشركة  نشاط  توسيع 

االنشطة التالية:
النقل العام لالشخاص لحساب)

الغير.

للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 

من العنوان القدوم الى عنوان جدود)
1)زنقة حاتم الطاي) هو):)حي املسيرة)

رقم)1)املر�شى العيون.

كتابة) لدى  القانوني  االوداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  (،2121 وونيو) (8 بتاريخ)

.2121/1762
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 STE MAZUZA SERVICES

TRANSPORT ET LOGISTICS
SARL AU

تاسيس شركة
تبعا للعقد العرفي بتاريخ)12)ابريل)

2121،)تم وضع قوانين الشركة ذات)

املميزات التالية):

 STE MAZUZA (: التسمية)

 SERVICES TRANSPORT ET

.LOGISTICS

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

نقل البضائع لحساب) (: املوضوع)

الغير.

نقل اشخاص عن الغير.

لجميع) والدولي  املحلي  النقل 

البضائع)...)الخ.

البحرية،) شارع  (: الرئي�شي) املقر 
 9 حي الحسني رقم) زنقة املوحدون،)

العيون.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)111.111 

حصة من) (1111 الى) درهم مقسمة 

بالكامل) وتملكها  درهم  (111 فئة)

السيد رشيد املعزوزة.

السيد) طرف  من  تسير  (: االدارة)
رشيد املعزوزة.

كتابة) لدى  القانوني  االوداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  (،2121 وونيو) (22 بتاريخ)

2121/1934،)وتم تسجيلها بالسجل)

رقم) التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.37173

234 P
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STE HAKIM TRANS DE SUD
SARL AU

تاسيس شركة
تبعا للعقد العرفي بتاريخ)28)ماي)
2121،)تم وضع قوانين الشركة ذات)

املميزات التالية):
 STE HAKIM TRANS (: التسمية)

.DE SUD
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.
نقل البضائع لحساب) (: املوضوع)

الغير.
نقل اشخاص عن الغير.

لجميع) والدولي  املحلي  النقل 
البضائع)...)الخ.

حي الخط الرملة) (: املقر الرئي�شي)
1،)زنقة ريصاني،)رقم)8)العيون.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)111.111 
حصة من) (1111 الى) درهم مقسمة 
بالكامل) وتملكها  درهم  (111 فئة)

السيد الهبزة عبد الحكيم.
السيد) طرف  من  تسير  (: االدارة)

الهبزة عبد الحكيم.
كتابة) لدى  القانوني  االوداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (،2121 وونيو) (22 بتاريخ)
2121/1933،)وتم تسجيلها بالسجل)
رقم) التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.37171
235 P

EL GUERDANE TRANS
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم وحيد
تبعا للعقد العرفي بتاريخ)28)ماي)
2121،)تم وضع قوانين الشركة ذات)

املميزات التالية:
 EL GUERDANE (: التسمية)

.TRANS
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم وحيد.
املوضوع):)

نقل البضائع لحساب الغير.
نقل األشخاص عن الغير.

لجميع) والدولي  املحلي  النقل 
البضائع)...)الخ.

املسيرة) حي  (: الرئي�شي) املقر 
 18 رقم) مراكش،) زنقة  الخضراء،)

املر�شى العيون.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)111.111 

حصة من) (1111 إلى) درهم مقسمة 

بالكامل) ويملكها  درهم  (111 فئة)

السيد محمد اقدوم.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

محمد اقدوم.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإلوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  (2121 وونيو) (22 بتاريخ)

وتم تسجيلها بالسجل) (2121/1932

التحليلي) الرقم  تحت  التجاري 

.37169

236 P

PLASTI LIFE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم وحيد
8)وونيو) تبعا للعقد العرفي بتاريخ)

2121،)تم وضع قوانين الشركة ذات)

املميزات التالية:

PLASTI LIFE(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم وحيد.

املوضوع):)

الطعام) علب  وتحويل  تحضير 

الجاهزة.

وغير) القماشية  األكياس  صنع 

القماشية واألكياس الورقية.

على) وحافظ  منتج  أي  صنع 

الزخرفية) العناصر  الطبيعة وكذلك 

واملنادول الفارغة)...)الخ.

املقر الرئي�شي):)حي العودة،)شطر)

12،)تجزئة املستقبل،)شارع عبد هللا)
بن عباس،)رقم)66،)العيون.

)العيون.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)111.111 

حصة من) (1111 إلى) درهم مقسمة 

بالكامل) وتملكها  درهم  (111 فئة)

السيدة فاطمتو االدري�شي.

تسير من طرف السيدة) (: اإلدارة)

فاطمتو االدري�شي.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإلوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (2121 وونيو) (16 بتاريخ)
وتم تسجيلها بالسجل) (2121/1861
التحليلي) الرقم  تحت  التجاري 

.37163
237 P

 ARABIAN COMPANY FOR
 PRODUCTION & DIGITAL

SERVICES
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم وحيد
تبعا للعقد العرفي بتاريخ)23)أبريل)
2121،)تم وضع قوانين الشركة ذات)

املميزات التالية:
 ARABIAN (: التسمية)
 COMPANY FOR PRODUCTION

&(DIGITAL(SERVICES
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم وحيد.
املوضوع):)

بصري،) سمعي  إنتاج  نشاط  أي 
التلفزيونية) البرامج  إنتاج سينمائي،)
السمعي) اإلنتاج  الفنية،) األنشطة 
اإلعالنات) رسومية  سينما  البصري،)

سمعي بصري تجارة عاملية.
فيلم) وأي  التجارية  اإلعالنات 

وثائقي)...)الخ.
رقم) زنقة بوملان،) (: املقر الرئي�شي)

87،)حي خط الرملة)1،)العيون.
الرأسمال):)حدد في مبلغ)111.111 
حصة من) (1111 إلى) درهم مقسمة 
بالكامل) ويملكها  درهم  (111 فئة)

السيد حمدي اشتوك.
السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

حمدي اشتوك.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإلوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
تحت رقم) (2121 وونيو) بتاريخ فاتح 
وتم تسجيلها بالسجل) (2121/1651
التحليلي) الرقم  تحت  التجاري 

.36817
238 P

MAREYAGE SPOT
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم وحيد
تبعا للعقد العرفي بتاريخ)26)أبريل)
2121،)تم وضع قوانين الشركة ذات)

املميزات التالية:
MAREYAGE SPOT(:(التسمية

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

املوضوع):)
واملجمدة) الطازجة  األسماك  بيع 

بالجملة.
جميع األنشطة املتعلقة بالصيد)

البحري.
النقل املبرد املحلي الدولي.

املقر الرئي�شي):)زنقة السمراء،)رقم)
18،)حي اإلداري،)العيون.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)111.111 
حصة من) (1111 إلى) درهم مقسمة 
بالكامل) ويملكها  درهم  (111 فئة)

السيد مصطفى ابركي.
السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

مصطفى ابركي.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإلوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
تحت رقم) (2121 وونيو) بتاريخ فاتح 
وتم تسجيلها بالسجل) (2121/1653
التحليلي) الرقم  تحت  التجاري 

.36811
239 P

LANS DISTRIBUTION
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم وحيد
تبعا للعقد العرفي بتاريخ)26)أبريل)
2121،)تم وضع قوانين الشركة ذات)

املميزات التالية:
 LANS (: التسمية)

DISTRIBUTION
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم وحيد.
املوضوع):)

نقل البضائع لحساب الغير.
لجميع) والدولي  املحلي  النقل 

البضائع.
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النقل املبرد املحلي والدولي)...)الخ
(،2 اآلمال) تجزئة  (: الرئي�شي) املقر 

رقم)314،)العيون.
الرأسمال):)حدد في مبلغ)111.111 
حصة من) (1111 إلى) درهم مقسمة 
بالكامل) ويملكها  درهم  (111 فئة)

السيد مصطفى ابركى.
السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

مصطفى ابركى.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإلوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
تحت رقم) (2121 وونيو) بتاريخ فاتح 
وتم تسجيلها بالسجل) (2121/1652
التحليلي) الرقم  تحت  التجاري 

.36819
240 P

BEL COTIERE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم وحيد
تبعا للعقد العرفي بتاريخ)26)أبريل)
2121،)تم وضع قوانين الشركة ذات)

املميزات التالية:
BEL COTIERE(:(التسمية

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

املوضوع):)
خياطة شباك الصيد.

شراء،)بيع وإصالح شباك الصيد.
وزيوت) غيار  بقطع  قارب  توريد 

زيوت تشحيم)...)الخ
بابا) احمد  شارع  (: الرئي�شي) املقر 

الحنيني،)املر�شى،)العيون.
الرأسمال):)حدد في مبلغ)111.111 
حصة من) (1111 إلى) درهم مقسمة 
بالكامل) ويملكها  درهم  (111 فئة)

السيد إبراهيم الكطيط.
السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

إبراهيم الكطيط.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإلوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (2121 ماي) (24 بتاريخ)
وتم تسجيلها بالسجل) (2121/1577
التحليلي عدد) الرقم  التجاري تحت 

.36719
241 P

 ENTREPRISE MODERNE

DES TRAVAUX DIVERS SUD

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بمساهم وحيد

تبعا للعقد العرفي بتاريخ)11)ماي)

2121،)تم وضع قوانين الشركة ذات)

املميزات التالية:

 ENTREPRISE (: التسمية)

 MODERNE DES TRAVAUX

DIVERS SUD

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املوضوع):)

املدنية،) الهندسة  البناء،) أعمال 

واملعدات) اآلبار  تطوير  اآلبار،) حفر 

البناء.

كهرباء،) مياه،) توريد  أعمال 

سباكة،) أعمال دهانات،) تليفونات،)

خشب،)أعمال نجارة أملنيوم)...)الخ

زنقة العبدة،)رقم) (: املقر الرئي�شي)

4،)خط الرملة)1،)العيون.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)111.111 

حصة من) (1111 إلى) درهم مقسمة 

مقسمة) للواحدة،) درهم  (111 فئة)

كاآلتي):

 511 تيزي) اوت  الرا�شي  السيد 

حصة.

السيد عبد الرزاق اوت تيزي)511 

حصة.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

عبد) والسيد  تيزي  اوت  الرا�شي 

الرزاق اوت تيزي.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإلوداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  (2121 ماي) (26 بتاريخ)

وتم تسجيلها بالسجل) (2121/1614

التحليلي) الرقم  تحت  التجاري 

.36755

242 P

BEST SAKAN
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم وحيد
تبعا للعقد العرفي بتاريخ)11)ماي)
2121،)تم وضع قوانين الشركة ذات)

املميزات التالية:
BEST SAKAN(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة.

املوضوع):)
منعش عقاري بكافة أشكاله وفي)
فيالت،) عمارات،) أي مجال عقاري،)

شقق سكنية.
املتعلقة) العمليات  أنواع  جميع 
بالتقسيم والتطوير العقاري وخدمة)

التقسيم)...)الخ
شارع مكة،) (،21 (: الرئي�شي) املقر 
حي) (،1 رقم) مكتب  األول،) الطابق 

الفتح،)العيون.
الرأسمال):)حدد في مبلغ)111.111 
حصة من) (1111 إلى) درهم مقسمة 
مقسمة) للواحدة،) درهم  (111 فئة)

كاآلتي):
 334 السيد صالح الدون واعمرو)

حصة.
السيد ابريكة امي�شي)333)حصة.
السيد علي املزليقي)333)حصة.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)
صالح الدون واعمرو.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإلوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (2121 ماي) (28 بتاريخ)
وتم تسجيلها بالسجل) (2121/1633
التحليلي) الرقم  تحت  التجاري 

.36775
243 P

DICH BEAUTY CENTRE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم وحيد
تبعا للعقد العرفي بتاريخ)11)ماي)
2121،)تم وضع قوانين الشركة ذات)

املميزات التالية:
 DICH BEAUTY (: التسمية)

.CENTRE

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املوضوع):)

مركز) وإدارة  وتشغيل  إنشاء)

تجميل.

مركز) وإدارة  وتشغيل  إنشاء)

تجميل وجمالي ومكافحة الشيخوخة)

والعافية واللياقة البدنية.

التقليدي) الحمام  وتشغيل  إدارة 

...)الخ

حي اإلسماعيلية،) (: املقر الرئي�شي)
شقة) الديش،) حمام  الغريمة،) زنقة 

2،)العيون.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)111.111 

حصة من) (1111 إلى) درهم مقسمة 

مقسمة) للواحدة،) درهم  (111 فئة)

كاآلتي):

السيدة نهيلة املقري)511)حصة.

السيد عثمان املقري)491)حصة.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

عثمان املقري.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإلوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

تحت رقم) (2121 وونيو) بتاريخ فاتح 

وتم تسجيلها بالسجل) (2121/1651

التحليلي) الرقم  تحت  التجاري 

.36815

244 P

AGADNAD ARMEMENT
تفويت حصص

 AGADNAD (: التسمية)

ARMEMENT

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
الشاطئ) زنقة  (: الرئي�شي) املقر 

العينين) عمارة ماء) (31 األبيض رقم)

املكتب رقم)6)العيون.

الجمع) ملداوالت  طبقا  (: املوضوع)

 2121 وونيو) (22 بتاريخ) عادي  الغير 

قرر املشاركون ما ولي):

طرف) من  حصة  (511 تفويت)

السيد فريد بنهدي إلى السيد محند)

كروم.
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طرف) من  حصة  (511 تفويت)

السيد محمد بنهدي إلى السيد محند)

كروم.

بنهدي) فريد  السيدان  استقالة 

منصبهما) من  بنهدي  ومحمد 

كمسيرون.

تعيين السيد محند كروم كمسير)

للشركة ملدة غير محددة.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

املسؤولية) ذات  شركة  ليصبح 

املحدودة وذات الشريك الوحيد.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإلوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  (2121 وونيو) (25 بتاريخ)

.2121/1996

245 P

ATLANTIC FISH NORD
تفويت حصص

 ATLANTIC FISH (: التسمية)

NORD

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

السمارة) شارع  (: الرئي�شي) املقر 

 1 الشقة) الثالث  الطابق  (2 عمارة)

العيون.

الجمع) ملداوالت  طبقا  (: املوضوع)

 2121 وونيو) (22 بتاريخ) عادي  الغير 

قرر املشاركون ما ولي):

طرف) من  حصة  (911 تفويت)

السيد فريد بنهدي إلى السيد محند)

كروم.

تفويت)51)حصة من طرف السيد)

محمد بنهدي إلى السيد محند كروم.

من) بنهدي  فريد  السيد  استقالة 

منصبه كمسير.

تعيين السيد محند كروم كمسير)

للشركة ملدة غير محددة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإلوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  (2121 وونيو) (25 بتاريخ)

.2121/1995

246 P

SBTP
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

رأسمالها : 8.111.111 درهم
املقر االجتماعي : إقامة قيس رقم 81

أكدال، الرباط
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
أبريل) (12 بتاريخ) الرباط  في  املبرم 
األسا�شي) القانون  تغيير  تم  (2121
املحدودة) املسؤولية  ذات  للشركة 

بشريك وحيد كالتالي):
الشركة) رأسمال  في  الزيادة 
رأسمال) ازداد  (: الجاري) بالحساب 
إلى) (5.111.111 من) الشركة 

8.111.111)درهم.
االجتماعية) الحصص  توزيع 

الجدودة كالتالي):
في) الشركة  رأسمال  حدد 
إلى) مقسمة  درهم  (8.111.111
درهم) (111 فئة) حصة من  (81.111

للواحدة،)موزعة كالتالي):
(: السيدة الدبي القدميري بشرى)

81.111)حصة.
اإلوداع) تم  (: القانوني) اإلوداع 
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط)
رقم) تحت  (2121 وونيو) (17 بتاريخ)

.115584
247 P

BAHT MAT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

رأسمالها : 111.111 درهم
املقر االجتماعي : تجزئة رقم 9 و11
املنطقة الصناعية صبيحي طريق 

القنيطرة سال
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
 2121 25)فبراور) املبرم في سال بتاريخ)
القانون) تغيير  تم  (2121 أبريل) و26)
املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�شي 

املحدودة بشريك وحيد كالتالي):
السيد) (: الشركة) حصص  بيع 
حماني امحزون والسيد الغالي سياغ)
املتكونة) حصصهم  باعوا  ادريس 
الدبي) السيدة  إلى  حصة  (1111 من)

القدميري بشرى.

االجتماعية) الحصص  توزيع 
الجدودة كالتالي):

في) الشركة  رأسمال  حدد 
 1111 إلى) مقسمة  درهم  (111.111
درهم للواحدة،) (111 حصة من فئة)

موزعة كالتالي):
(: السيدة الدبي القدميري بشرى)

1111)حصة.
تحويل الشكل القانوني للشركة):)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 
مسؤولية) ذات  شركة  إلى  (SARL

.SARL AU(محدودة بشريك وحيد
السابقان) املسيران  استقالة 
السيد امحزون حماني والسيد الغالي)

سياغ ادريس.
شريك) غير  جدود  مسير  تعيين 

للشركة.
الحسين) صفر  السيد  (: التسيير)
 1958 أبريل) (15 بتاريخ) املزداد 
الساكن بدوار الحنشة وبوقنادل سال)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  والحامل 
الوحيد) املسير  هو  (AB62198 رقم)
MAT BAHT)ملدة) غير شريك لشركة)
غير محددة وهو املسؤول الوحيد عن)

اإلمضاء.
اإلوداع) تم  (: القانوني) اإلوداع 
بسال) االبتدائية  باملحكمة  القانوني 
رقم) تحت  (2121 وونيو) (17 بتاريخ)

.36879
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 SOCIETE RIHAB
ASSURANCE

SARL
 AU(CAPITAL(SOCIAL : 100.000

DHS
 AU(SIEGE(SOCIAL : N°13
 ROUTE DE MARRAKECH

 CENTRE MINUCIPALIT OULED
BERHIL - TAROUDANT

 RC(N°1877 TRIBUNAL(DE 1er
INSTANCE(DE - TAROUDANT

العام) الجمع  لقرارات  تبعا 
ديسمبر) (4 االستثنائي املنعقد بتاريخ)
 RIHAB ASSURANCE(2121)لشركة
الشركاء قرر  مسؤولية  ذات   شركة 

ما ولي):

 13 رقم) من  الشركة  مقر  تغيير 

برحيل) اوالد  بلدوة  مراكش  طريق 
رقم) (: تارودانت إلى العنوان الجدود)

11)طريق مراكش بلدوة اوالد برحيل)

تارودانت.

بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

 2121 وونيو) (16 بتاريخ) بتارودانت 

تحت رقم)668.

249 P

شركة بلكومار
ش.م.م ش.و

حي بوشواف رقم 31 الناضور

فسخ الشركة
عادي) الغير  الجمع  ملحضر  تبعا 

والجمع) (2121 وونيو) (17 بتاريخ)

وونيو) (22 بتاريخ) العادي  العام 

ابريمي) السيد  املسير  قرر  (2121

«بلكومار«) عبد الحميد فسخ شركة)
ومقرها) درهم،) (111.111 رأسمالها)
رقم) الناضور.) (31 حي بوشواف رقم)

السجل التجاري)18843.

:)تم اإلوداع لدى سكرتير) اإلوداع)

بمحكمة) والتسجيل  الضبط  مكتب 

الناضور بتاريخ)25)وونيو)2121)تحت)
رقم)1542)ورقم)1543.

250 P

MAMOUN AND SON
SARL AU

رأسمالها : 111.111 درهم

املقر االجتماعي : رقم 2 حي النصر

قطاع 2 عين عودة - تمارة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم تأسيس شركة) (،2121 11)فبراور)

سون«) اند  «مامون  اسم) تحمل 

املميزات) على  تتوفر  ش.ذ.م.م.ش.و 

التالية):
املقر االجتماعي):)رقم)2)حي النصر)

قطاع)2)عين عودة)-)تمارة.

التغدوة) (: االجتماعي) الهدف 

العامة.

مدة االستمرار):)99)سنة.
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درهم،) (111.111 (: املال) رأس 
فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسمة 

111)درهم موزع كما ولي):
السيد سعد املانع):)1111)حصة.

تم تعيين السيد سعد) (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  املانع 

محدودة.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح وناور وتنتهي في)31)ديسمبر.
لتكوين) (%5 بعد اقتطاع) (: األرباح)
ووزع) القانوني،) االحتياط  صندوق 
الباقي على الشركاء)حسب حصصهم.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
السجل) تحت  بتمارة  االبتدائية 

التجاري رقم)133633.
251 P

KNOWTEQ شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد
تأسيس

بالناضور) عرفي  عقد  بموجب 
تم) (2121 وونيو) (11 بتاريخ)
لشركة) األسا�شي  القانون  وضع 
شركة ذات مسؤولية) (KNOWTEQ

محدودة ذات الشريك الوحيد.
KNOWTEQ(:(التسمية

الهدف):)استشارات في املعلوميات،)
االتصاالت وتقدوم الخدمات.

التجارة االلكترونية.
وبصفة عامة،)كل الخدمات ذات)
إليها) املشار  باألهداف  مباشرة  صلة 
أعاله أو القادرة على توسيع وتطوير)

الشركة.
في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)
تأسيسها) تاريخ  من  ابتداء) سنة  (99

النهائي.
رأسمال الشركة):)111.111)درهم)
موزع على)1111)حصة من فئة)111 

درهم كالتالي):
 1111 اسامة) الطويل  السيد 

حصة.
املجموع):)1111)حصة.

اسامة) الطويل  (: الشركة) تسيير 
كمسير للشركة ملدة غير محددة.

املقر االجتماعي):)زنقة)11)رقم)15 

الكندي الناضور.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (15 ووم) بالناضور  االبتدائية 
التجاري) السجل  رقم  تحت  (2121

.22379

252 P

OKRIQ شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد

تأسيس
بالناضور) عرفي  عقد  بموجب 

وضع) تم  (2121 أبريل) (12 بتاريخ)

 OKRIQ لشركة) األسا�شي  القانون 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد.

OKRIQ SARL à AU(:(التسمية

الغذائية) املواد  توزيع  (: الهدف)

بالجملة والتقسيط.

استيراد وتصدور.

وبصفة عامة،)كل الخدمات ذات)

إليها) املشار  باألهداف  مباشرة  صلة 

أعاله أو القادرة على توسيع وتطوير)

الشركة.

في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)

تأسيسها) تاريخ  من  ابتداء) سنة  (99

النهائي.
رأسمال الشركة):)111.111)درهم)

موزع على)1111)حصة من فئة)111 

درهم كالتالي):

 1111 السيد اقريق عبد الرحيم)

حصة.

املجموع):)1111)حصة.

تسيير الشركة):)اقريق عبد الرحيم)

كمسير للشركة ملدة غير محددة.
املقر االجتماعي):)دوار بني بوغمارن)

قلعية احدادا الناضور.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (18 ووم) بالناضور  االبتدائية 
التجاري) السجل  رقم  تحت  (2121

.22383

253 P

MENT MAILID

SARL D’AU

تعدوالت قانونية
الوحيد) املساهم  قرار  إثر  على 

MENT MAILID)شركة ذات) لشركة)

املساهم) ذات  املحدودة  املسؤولية 

 111.111 رأسمالها) البالغ  الوحيد،)

درهم،)تقرر ما ولي):

العنوان) من  الشركة  مقر  نقل 

الكائن) الجدود  العنوان  إلى  القدوم 

 673 رقم) بلوك  الوكالة  بتجزئة 

العيون.

كتابة) لدى  القانوني  اإلوداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

2121)وتم تسجيلها) 31)وونيو) بتاريخ)

الرقم) تحت  التجاري  بالسجل 

التحليلي رقم)31177.

254 P

A.G.I.N SARL

SOCRE’PRO

SARL

بانعقاد الجمع العام الغير عادي)

بتاريخ) (SOCRE’PRO SARL لشركة)

12)وونيو)2121)قرر الشركاء)ما ولي):

استقالة السيد العوني العطاري)

وإعفائه من التسيير.

تعيين السيد ابراهيم زكري مسير)

قانوني للشركة وتوقيعه الوحيد ولزم)

الشركة.

تغيير النشاط التجاري للشركة.

متجر األغدوة العامة.

بيع جميع أنواع املشروبات.

القانون) من  (3 الفصل) تغيير 

األسا�شي.

تحيين القانون األسا�شي للشركة.

وقد تم اإلوداع القانوني للشركة)

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

115818)بتاريخ)29)وونيو)2121.

255 P

SOCIETE CONSTRUILDING
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

بموجب عقد عرفي بتاريخ)9)وونيو)
وضع) تم  البيضاء،) بالدار  (2121
ذات) لشركة  األساسية  القوانين 
وحيد،) بشريك  محدودة  مسؤولية 

خصائصها كالتالي):
 SOCIETE (: التسمية)

CONSTRUILDING SARL AU
الهدف):)

الترويج العقاري.
مختلف األعمال الخاصة والعامة.

بناء)وأعمال الصيانة املباني.
والكهرباء،) السباكة  أعمال 
وآالت) الحدود  الجبس،) الطالء،)

التدفئة.
شراء،)بيع،)تجهيز،)تخزين،)تقدوم)

جميع األعمال الخاصة والعامة.
وخدمة) العامة  البناء) هندسة 

الخبير.
شراء،)بيع،)تجزئة،)تقسيم القطع)

األرضية.
االستيراد والتصدور والتجارة.

وبصفة عامة مختلف العمليات،)
املنقولة) العقارية،) املالية،) التجارية،)
والغير املنقولة التي من شأنها توسيع)

نشاط الشركة.
زنقة) املومن،) عبد  شارع  (: املقر)
الطابق الرابع) (82 سمية عمارة رقم)

شقة)16)النخلة الدار البيضاء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل في السجل التجاري.
 1.111.111 (: الشركة) رأسمال 
حصة) (11.111 على) مقسمة  درهم 
لكل) درهم  (111 بقيمة) اجتماعية 
واحدة،)لفائدة السيد منير القرافلي.

وتم تسيير الشركة لفترة) (: املسير)
منير) السيد  غير محدودة من طرف 
التعريف) لبطاقة  الحامل  لقرافلي،)

.Z379632(الوطنية رقم
الشركة) (: التجاري) السجل 
مسجلة بالسجل التجاري باملحكمة)
للدار البيضاء)بتاريخ)29)وونيو)2121 

تحت رقم)463559.
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بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم 

بالدار) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)تحت رقم)737591.

256 P

ORSANCOM
RC 125737

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

بتاريخ استثنائي  عام  جمع   بمثابة 

كل) بيع  تم  (،2118 ديسمبر) (6

كانت) التي  االجتماعية  الحصص 

بحوزة السيد عمامري عزيز إلى السيد)

بتاريخ) املزداد  هشام،) العمامري 

بإقامة) القاطن  (،1981 نوفمبر) (7

الدار) (،26 شقة) (،18 زنقة) الريان،)

والحامل لبطاقة التعريف) البيضاء،)

الوطنية رقم ب ج)328441.

هشام) العمامري  السيد  يعين 

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.

تم اإلوداع القانوني بتاريخ)7)وونيو)

2121)باملحكمة االبتدائية بتمارة.

257 P

BALIZY
رقم 441 سكتور 6 تمارة الشاطئ 

هرهورة

تأسيس شركة
فاتح) بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب 

وونيو)2121،)تم تأسيس شركة ذات)

مسؤولية محدودة ذات الخصائص)

التالية):

االسم):)باليزي.

النشاط التجاري):)استغالل مقهى)

ومطعم،)تنظيم التظاهرات.

 6 سكتور) (441 رقم) (: العنوان)

تمارة الشاطئ هرهورة.

درهم) (111.111 (: املال) رأس 

حصة اجتماعية) (1111 مقسمة إلى)

درهم لكل من السيد) (111 من فئة)

حصة) (511 ابراهيم) بن  ووسف 

اجتماعية والسيدة بهية ادري�شي)511 

حصة اجتماعية.

نجية) السيدة  تعين  (: التسيير)

للشركة،) وحيدة  مسيرة  بنمو�شى 

القاطنة بتمارة تجزئة مسعودة شارع)

(: 78)هرهورة،)ب.ت.و) األدارسة رقم)

أ63945.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تاريخ التأسيس.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بتمارة،)سجل تجاري رقم)

.133653

258 P

THERMO POWER

SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بشريك وحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

(،2121 وونيو) (29 ووم) بالرباط 

التأسي�شي) القانون  صياغة  تمت 

بشريك) املسؤولية  لشركةمحدودة 

وحيد،)لها الخصائص التالية):

THERMO POWER(:(التسمية

التركيبات) أعمال  (: الهدف)

الكهربائية،)أعمال مختلفة.

شارع (،59 (: االجتماعي)  املقر 

أكدال،) (،11 رقم) شقة  سينا،) ابن 

الرباط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في مبلغ)111.111)درهم.

اإلدارة):)عهد تسيير الشركة السيد)

مبارك اوصحفي.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

غاوة)31)ديسمبر.

وتسجيل) القانوني  اإلوداع  تم 

الشركة بالسجل التجاري للمحكمة)

وونيو) (29 بتاريخ) بالرباط،) التجارية 

2121،)تحت رقم)115847.
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XR VISION
SARL

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
قد) (،2121 أبريل) (18 بتاريخ) الرباط،)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.
XR VISION SARL(:(التسمية

مجلس) (: االجتماعي) الهدف 
تكنولوجيا) تطوير  على  التدريب 

املعلومات.
درهم) (91.111 (: رأسمال الشركة)
مقسمة إلى)911)حصة من فئة)111 

درهم للحصة الواحدة.
هشام االشقر)311)حصة.

فؤاد عيادي)311)حصة.
محمد السعيدي)311)حصة.

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

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

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر):)59)شارع ابن سينا شقة)11 

أكدال الرباط.
املسيرون):

عيادي) فؤاد  االشقر،) هشام 
ومحمد السعيدي.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
.152765

رقم اإلوداع):)115437.
260 P

دووان األستاذ خليل متحد

موثق بوجدة

شارع محمد الخامس إقامة البركة

الطابق األول رقم)6

شركة أيت سكوغ ترونسبوغ إي 
ترافو ديفيغ 

أ.س.ت.ت.د - ش.ذ.م.م.
رأسمالها االجتماعي : 4.288.111 

درهم
مقرها االجتماعي : كرسيف والد 

صالح الجماعة القروية هوارة
والد رحو

السجل التجاري : 537
تفويت حصص اجتماعية

من) حرر  توثيقي  عقد  بمقت�شى 
موثق) متحد  خليل  األستاذ  طرف 
مارس، (22 (،17 بتاريخ)  بوجدة 
بتاريخ مسجل  (2121 أبريل)  و9)

(: سجل اإلوداع رقم) (،2121 ماي) (6
مجانا):) باالستخالص  االمر  (12475
فوت السيد محمد البرني�شي مجموع)
الحصص االجتماعية قدرها)42.881 
التي) شركة  في  اجتماعية  حصة 
إي) ترونسبوغ  سكوغ  «أوت  ومتلكها)
ترافو دوفيغ«)أ.س.ت.ت.د)-)ش.ذ.م.م.)
السيد) لفائدة السيد محمد نكادي،)
حدون العادلي،)السيد رمضان حسني)
وقدر) الذي  الجاري  الحساب  وكذا 
بمبلغ)2.311.763،27)درهم ومعدات)

التشغيل واملرافق.
الحصص) أصبحت  وبذلك 

االجتماعية على الشكل التالي):
 21441 (: العادلي) حدون  السيد 

حصة اجتماعية.
 11721 (: نكادي) محمد  السيد 

حصة اجتماعية.
 11721 (: حسني) رمضان  السيد 

حصة اجتماعية.
حصة) (42881 (: املجموع)

اجتماعية.
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
سكوغ) «أوت  لشركة) االستثنائي 
دوفيغ«) ترافو  إي  ترونسبوغ 
(،17 بتاريخ) ش.ذ.م.م.) (- أ.س.ت.ت.د)
مسجل) (2121 أبريل) و9) مارس،) (22
سجل اإلوداع) (،2121 ماي) (6 بتاريخ)
باالستخالص) االمر  (12468 (: رقم)

.11173
تفويت) على  املصادقة  تمت 
الذكر) اآلنفة  االجتماعية  الحصص 
حصة اجتماعية من طرف) (42881
لفائدة) البرني�شي  محمد  السيد 
محمد) العادلي،) حدون  السادة 
والحساب) حسني  رمضان  نكادي،)

الجاري ومعدات التشغيل واملرافق.
البرني�شي) محمد  السيد  استقالة 
السادة) وتعيين  التسيير  مهام  من 
النكادي،) محمد  العادلي،) حدون 
كمسيرون جدودون للشركة باإلمضاء)

التكافئي والغير منفصل.
الفصل) تعدول  تم  ذلك  إثر  على 
األسا�شي) القانون  من  و14) و7) (6

للشركة.
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تم اإلوداع القانوني بكتابة ضبط)

بتاريخ) بكرسيف  التجارية  املحكمة 

24)وونيو)2121)تحت رقم)1116.
نسخة قصد النشر والبيان

األستاذ خليل متحد

261 P

كورمت كوكي فاكتوري

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 211.111 درهم

املقر االجتماعي : تجزئة 41 املنطقة 

الصناعية التقدم الرباط

تبعا ملداوالت الجميع غير العادي)

قرر (2121 أبريل) (27  املنعقد بتاريخ)

ما ولي):

تغير نشاط الشركة الذي أصبح):

اإلنعاش العقاري بجميع أشكاله.

بناء)وحدات سكنية.

أنواع) جميع  وبيع  كراء) شراء،)

لها) التي  األشغال  العقارات.جميع 

عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالبناء)

أو أشغال الهندسة املدنية كاألشغال)

الترصيص) النجارة،) العمومية،)

والصباغة)...

جميع العمليات املالية،)التجارية،)

الصناعية،)العقارية أو املنقوالت التي)

تتعلق بموضوع الشركة والتي ومكن)

أن تساهم في تنميتها.

حصة) (911 املوافقة على تحويل)

من فئة)111)درهم التي وملكها السيد)

اوفان روسو في شركة كورميت كوكي)

هيلين) السيدة  لحساب  فاكتوري 

تعدول) وقع  فقد  وعليه  مسوبوف 

القوانين) من  (7 الفصل) مقتضيات 

األساسية للشركة كما ولي):

االجتماعي) الرأسمال  وحدد 

مقسم) درهم  (211.111 في) للشركة 

درهم) (111 2111)حصة من فئة) إلى)

للواحدة موزعة على الشكل التالي):

السيد اوفان روسو)1111)حصة.

 911 مسوبوف) هيلين  السيدة 

حصة.

تم اإلوداع القانوني لدى املحكمة)

وونيو) (29 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2121)تحت رقم)6325.

262 P

PERLITE INC

SARL

برأسمال : 5.111.111 درهم

املقر االجتماعي : املنطقة الصناعية 

برشيد، تجزئة بالدنا 2 برشيد

التعريف الضريبي رقم 1151166

السجل التجاري رقم 3967 برشيد

تاريخ في  العام  الجمع   محضر 

16)وونيو)2121)تقرر ما ولي):

بتاريخ عرفي  عقد   بموجب 

 11.111 بيع) تقرر  (2121 وونيو) (14

السيد) طرف  من  اجتماعي  سهم 

WERK-(خالد امللوكي لفائدة الشركة

.INDUS

بتاريخ عرفي  عقد   بموجب 

 25.111 بيع) تقرر  (2121 وونيو) (14

سهم اجتماعي من رأسمال الشركة)

من طرف السيد محمد) (%5 بنسبة)

WERK-(الفياللي أمين لفائدة الشركة

.INDUS

استقالة) على  املصادقة  تقرر 

السيد محمد الفياللي أمين من مهامه)

كمدور مسير للشركة.

الفياللي) ووسف  السيد  تعيين 

كمدور مسير جدود للشركة.

تعدول النظام األسا�شي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

البيضاء)في)24)وونيو)2121)تحت رقم)

.816

263 P

دووان األستاذة دونا بغدادي
موثقة بالدار البيضاء

حي فلوريدا سيدي معروف)269
الهاتف):)15.22.78.69.31
الفاكس):)15.22.58.4172

RAPID LAB
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد

رأسمالها : 111.111 درهم
CASABLANCA : املقر االجتماعي

 Galerie(marchande، Marjane،
 Lot(n°32، route 1.029 angle

route(de(Bouskoura
بالدار) توثيقي،) عقد  بمقت�شى 
تقرر) (،2121 وونيو) (11 ووم) البيضاء)

فيه ما ولي):
 1251 فوت السيد ارزقي واليكن)
التي) واليكن  اسية  السيدة  لفائدة 

وملكها في شركة بقيمة)111)درهم.
 1251 فوت السيد ارزقي واليكن)
لفائدة السيدة سليمة عبد الرحمان)
 111 بقيمة) شركة  في  وملكها  التي 

درهم.
وذلك بما يعادل)251.111)درهم.

القانوني) التحويل  على  مصادقة 
للملكية،)بتاريخ)11)وونيو)2121.

التوزيع الجدود لرأسمال الشركة.
الحفاظ على السيد ارزقي واليكن)

مسيرا للشركة.
تحيين النظام األسا�شي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
بتاريخ) (784365 تحت رقم) البيضاء)

25)وونيو)2121.
264 P

SOURCES ET METHODES
SARL AU

نهائية تصفية شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

الجمع) مداوالت  بمقت�شى  (- (1
العام االستثنائي املنعقد بالرباط ووم)

31)وونيو)2121)قرر الشريك الوحيد):
التصفية) املوافقة على حسابات 

وإبراء)ذمة املصفي)؛

توزيع الباقي للتسوية النهائية)؛
شركة) تصفية  بنهاوة  اإلقرار 
 SOURCES ET METHODES SARL

.AU
القانوني) اإلوداع  وتم  سوف  (- (2
لدى كتابة الضبط للسجل التجاري)

باملحكمة التجارية بالرباط.
للخالصة والبيان

265 P

LABORATOIRE AL ASSIL
SARL

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة) تأسيس  تم  قد  بالرباط 
تحمل) والتي  املسؤولية  محدودة 

الخصائص التالية):
 LABORATOIRE AL (: التسمية)

.ASSIL
الصفة القانونية):)شركة محدودة)

املسؤولية.
الهدف االجتماعي):)

شبه) املواد  وتسويق  إنتاج  (- (1
الصيدالنية واملكمالت الغذائية)؛

2)-)االستيراد والتصدور.
 111.111 (: الشركة) رأسمالها 

درهم.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
املقر االجتماعي):)رقم)2)زنقة عنابية،)

سكتور)11،)حي الرياض،)الرباط.
التسيير):)محمد الداودي االدري�شي.
اإلوداع) تم  (: القانوني) اإلوداع 
لدى) التجاري  بالسجل  القانوني 
املحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

السجل التجاري)153263.
للخالصة والتذكير

التسيير

266 P

BIENCOM
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
2121،)قد تم) الرباط بتاريخ)9)وونيو)

تأسيس شركة ذات شريك وحيد.
.BIENCOM(:(التسمية
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األشغال) (: االجتماعي) الهدف 
العامة والبناء.

رأسمال الشركة):)111.111)درهم)
فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسمة 

111)درهم للحصة الواحدة.
محمد أمين بناني)1111)حصة.

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

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

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر):)12)مكرر،)زنقة لبنان،)رقم)

شقة)3،)املحيط،)الرباط.
املسير):)محمد أمين بناني.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
.153217

267 P

مكتب األستاذ ر�شى إكيدر
موثق بمدونة تمارة

HEDUXY MAROC PRIVE
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة 

في) املحرر  العقد  بموجب  (- (I 
تم تأسيس شركة) (،2121 فبراور) (12

ذات مسؤولية محدودة بين):
(،Stéphane BOITEUX(1)-)السيد

.13CY9911(الحامل لجواز السفر رقم
 Catherine السيدة) (- (2
الحاملة) (،BLANCHET BOITEUX

.14CY62177(لجواز السفر رقم
 PASSION CAPITAL(3)-)الشركة
مسجلة) فرنسية  شركة  (،SAS
تحت) بمرسيلية  التجاري  بالسجل 

رقم)52991144.
4)-)السيدة زاهية دجبارة،)الحاملة)

.15CY83221(لجواز السفر رقم
5)-)السيد عبد العالي حناس،)الحامل)

.L111788(للبطاقة الوطنية رقم
 AZ CONSULTING الشركة) (- (6
مسجلة) فرنسية  شركة  (،SASU
رقم) تحت  بليون  التجاري  بالسجل 

.814281391

باملواصفات اآلتي ذكرها):

 HEDUXY (: الشركة) اسم 

.MAROC PRIVE SARL

النشاط االجتماعي للشركة):

التعليم األسا�شي واملنهي املؤهالن،)

أنشطة) تنظيم  املدر�شي،) الدعم 

بيداغوجية)؛

وعموما جميع العمليات التجارية،)

الصناعية،)املالية،)املنقولة،)العقارية)

مباشرة) بصفة  املتعلقة  غيرها   أو 

الشركة) بنشاط  مباشرة  غير  أو 

شأنها) من  والتي  االجتماعي  وهدفها 

تسهيل تنمية الشركة.

مدة الشركة):)99)سنة.

املقر االجتماعي):)بتمارة داخلة)7،)

رقم)113،)كيش اوداوة.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

الشركة بمبلغ)111.111)درهم مكون)

 111 1111)حصة قيمة كل منها) من)

درهم موزعة بين الشركاء)على الوجه)

التالي):

 Stéphane BOITEUX 1)-)السيد)

51)حصة)؛

 Catherine BLANCHET(2)-)السيدة

BOITEUX 51)حصة)؛

 PASSION CAPITAL(3)-)الشركة

SAS 411)حصة)؛

 51 دجبارة) زاهية  السيدة  (- (4

حصة)؛

 51 السيد عبد العالي حناس) (- (5

حصة)؛

 AZ CONSULTING الشركة) (- (6

SASU 411)حصة.

تسيير) وتولى  (: الشركة) تسيير 

حناس،) العالي  عبد  السيد  الشركة 

باعتباره املسير الوحيد للشركة ملدة)

غير محدودة.

II)-)تم تسجيل الشركة في السجل)

التجاري بالرباط تحت رقم)133627.
للخالصة والبيان

األستاذ ر�شى إكيدر

268 P

MWM CONSULTING
ش.م.م

15، شارع األبطال، الشقة رقم 4، 

أكدال، الرباط

تفويت حصص اجتماعية
وتحويل املقر االجتماعي

وتعيين مسير ثاني
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

ووم) بالرباط  املؤرخ   االستثنائي 

شركة) شركاء) قرر  (،2121 أبريل) (6

ش.م.م) (MWM CONSULTING 

ما ولي):

1)-)املصادقة على تفويت الحصص)

 2121 أبريل) (6 بتاريخ)  االجتماعية 

كما ولي):

التي) حصص  (1666 تفويت)

تاودي) محمد  السيد  ومتلكها 

بنشقرون لفائدة السيد وائيل بادو.

ومتلكها) حصص  (667 تفويت)

السيد محمد تاودي بنشقرون لفائدة)

السيد موالي سليمان الشرقاوي.

2)-)تحويل املقر االجتماعي لشركة)

(،15 من) (MWM CONSULTING

شارع األبطال،)الشقة رقم)4،)أكدال،)

الرباط إلى إقامة)«مبروكة)1«)الشقة)

الرياض،) حي  الزيتون،) شارع  (،11

الرباط ابتداء)من)6)أبريل)2121.

3)-)تعيين السيد وائيل بادو،)مغربي)

التعريف) لبطاقة  حامل  الجنسية،)

الوطنية رقم)BD13652)كمسير ثاني)

 MWM CONSULTING لشركة)

2121)ملدة) 6)أبريل) SARL)ابتداء)من)

غير محددة واملوافقة عليها.

املمنوحة) السلطة  تحدود  (- (4

للشركاء)املسيرون.

5)-)التعدول املترتب على املادة)5،)

6،)7)و15)من القانون األسا�شي)

لدى) تم  (: القانوني) اإلوداع  (- (II

ووم) بالرباط  التجارية   املحكمة 

9)وونيو)2121)تحت رقم)115629.

269 P

STE ASKKA
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

على إثر العقد العرفي الذي وقعه)
تم) الشريك الوحيد للشركة أسفله،)
وضع القوانين األساسية لشركة ذات)
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

والتي من خصائصها):
 STE (: االجتماعية) التسمية  (- (1

.ASKKA SARL AU
مختلفة) أشغال  (: املوضوع) (- (2 

أو البناء،)مفاوضة.
:)جماعة أوت) -)املقر االجتماعي) (3

عياش،)أوت عياش،)عمالة ميدلت.
4)-)املدة):)99)عاما.

درهم) (111.111 (: الرأسمال) (- (5
 111 1111)حصة بقيمة) مكونة من)
الشريك) بيد  كلها  للحصة  درهم 

الوحيد السيد سعيد ولهو.
الشريك) تكلف  (: التسيير) (- (6
ملدة) الشركة  بتسيير  نفسه  الوحيد 

غير محددة.
من فاتح) (: السنة املحاسبية) (- (7

وناور إلى)31)ديسمبر.
تم اإلوداع القانوني) (: اإلوداع) (- (8
تحت) بميدلت  االبتدائية  باملحكمة 
 2121 وونيو) (21 بتاريخ) (194 رقم)

السجل التجاري رقم)2837.
270 P

 STE TAIMAT MINERAUX 
ET GENIE CIVILE

SARL
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
الذي) العرفي  العقد  إثر  على 
تم) أسفله،) الشركة  شركاء) وقعه 
لشركة) األساسية  القوانين  وضع 
من) والتي  محدودة  مسؤولية  ذات 

خصائصها):
(: االجتماعية) التسمية  (- (1
 STE TAIMAT MINERAUX 

.ET GENIE CIVILE SARL
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2)-)املوضوع):)استغالل املعادن أو)

تجارة) املعدنية،) األشغال  التعدون،)

املعادن الثمينة أو األحجار الرقيقة.

3)-)املقر االجتماعي):)حي تمالحت،)

زاودة،)جماعة زاودة،)عمالة ميدلت.

4)-)املدة):)99)عاما.

درهم) (25.111 (: الرأسمال) (- (5

 111 بقيمة) حصة  (251 من) مكونة 

الشكل) على  موزعة  للحصة  درهم 

التالي):

أحمد باموح)211)حصة)؛

محمد أوت بغو)51)حصة.

6)-)التسيير):)أسند التسيير للسيد)

أحمد باموح ملدة غير محدودة.

من فاتح) (: السنة املحاسبية) (- (7

وناور إلى)31)ديسمبر.

تم اإلوداع القانوني) (: اإلوداع) (- (8

تحت) بميدلت  االبتدائية  باملحكمة 

رقم)2121/193)بتاريخ)21)وونيو)2121 

السجل التجاري رقم)2835.

271 P

WORLD SERVICES COMPTA

 STE ENTREPRISE GENERAL

 DE CONSTRUCTION ET

DES LOGEMENTS

وبموجب) (2121 أبريل) (8 بتاريخ)

عقد الجمع العام االستثنائي املسجل)

قرر) (2121 ماي) (3 بتاريخ) بالرباط 

الشريك الوحيد ما ولي):

العنوان) إلى  الشركة  مقر  تحويل 

 APPT 13 IMM 13 LOT (: التالي)

 ET KORA 2 MERS EL KHIR-

.TEMARA

تم اإلوداع القانوني بكتابة الضبط)

لدى املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ)

17)وونيو)2121)تحت رقم)6162.

272 P

LONGHI SUCCURSALE MAROC
عنوان مقرها االجتماعي):)11)زنقة الحرية،)

الطابق)3)رقم)5،)الدار البيضاء
رقم التقييد بالسجل التجاري):)426543

فرع تابع لشركة

G.FRANCO LONGHI SPA
عنوان مقرها االجتماعي : رومانو 
لومباردوا، شارع دوالبورو، إوطاليا

إغالق فرع تابع لشركة أجنبية
العام) الجمع  بمقت�شى 
أبريل) (31 في) املؤرخ  االستثنائي 
تقرر إغالق فرع تابع لشركة) (2121
 G.FRANCO LONGHI SPA
 LONGHI SUCCUR تسميته)
عنوانه) والكائن  (SALE MAROC 
ب)11)زنقة الحرية،)الطابق)3)رقم)5،)

الدار البيضاء،)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 

14)وونيو)2121)تحت رقم)782571.
273 P

FUTURE MANAGER
SARL AU

RC : 474953
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي : 46 شارع 
الزرقطوني، الطابق 3 الشقة رقم 6 

الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري 

783498
الحل املسبق للشركة

في) املؤرخ  قرار   بمقت�شى 
31)ماي)2121،)تقرر حل شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد،)مبلغ رأسمالها)11.111)درهم)
شارع) (46 االجتماعي) مقرها  وعنوان 
 6 الشقة رقم) (3 الطابق) الزرقطوني،)
الشركة) أن  نتيجة  البيضاء،) الدار 
لم تتمكن من تحقيق الهدف الذي)

أسست من أجله.
وعين السيد عبد القادر الحرشاوي)
شفشاون) حوزي  عين  (ا)) وعنوان)

كمصفي للشركة.

وقد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)31)ماي)2121.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 

21)وونيو)2121.
274 P

عقد تسيير حر ألصل تجاري
 محطة الهالالت الضريبة املهنية 

رقم 37111414
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
 RID MED أعطت) (2121 مارس) (31
بالسجل) املسجلة  (CONFORT
بالدار) التجارية  باملحكمة  التجاري 
حق) (416511 رقم) تحت  البيضاء)
التسيير الحر لألصل التجاري الكائن)
ب طريق رقم)9)دوار لهالالت املجاطية)
البيضاء) الدار  مدوونة  طالب  اوالد 
الدار) (29491 رقم) البرودي  الرمز 
 STE PETRO(البيضاء)املغرب لفائدة
محدودة) شركة  (VEGAZ MAROC
الوحيد) الشريك  ذات  املسؤولية 
تحت) التجاري  بالسجل  املسجلة 
التجارية) باملحكمة  (483643 رقم)
سنة تبتدئ) (11 ملدة) بالدار البيضاء)
في) وتنتهي  (2121 ووليو) فاتح  من 
مقابل مبلغ شهري) (2131 وونيو) (31
قيمته)25.111)درهم ملدة ستة أشهر)
ووليو) فاتح  ب  تبتدئ  التي  األولي 
 2121 ديسمبر) (31 وتنتهي ب) (2121
 31.111 الكرائية) السومة  لتصبح 
وضع) تم  كم  ضريبية.) رسوم  بدون 
إلى صاحبها) ضمانة ترجع  (611.111
أو فسخ العقد حسب) في حالة إنهاء)

شروط العقد.
275 P

عقد تسيير حر ألصل تجاري
 محطة الوقود الضريبة املهنية 

رقم 43821111
 18 بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في)
 STE CENTRE أعطت) (2121 وونيو)
 EZZOUHOUR SARL AU
املسجلة بالسجل التجاري باملحكمة)
 2851 رقم) تحت  بأسفي  االبتدائية 
التجاري) لألصل  الحر  التسيير  حق 

 1 الكيلومتروة) النقطة  ب  الكائن 
أسفي) كزولة  سبت  الوطنية  طريق 
 STE PETRO VEGAZ(املغرب لفائدة
MAROC)شركة محدودة املسؤولية)
املسجلة) الوحيد  الشريك  ذات 
بالسجل التجاري تحت رقم)483643 
البيضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 
ملدة)8)سنوات تبتدئ من فاتح ووليو)
 2129 وونيو) (31 في) وتنتهي  (2121
 12.111 قيمته) شهري  مبلغ  مقابل 
تم) كم  ضريبية.) رسوم  بدون  درهم 
إلى) ترجع  كضمانة  (211.111 وضع)
صاحبها في حالة إنهاء)أو فسخ العقد)

حسب شروط العقد.
276 P

YIBEL MARKET
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
وقدر رأسمالها ب : 111.111 درهم
املقر االجتماعي : املحل رقم 1، 

الطابق السفلي، العمارة رقم 2، 
زنقة زالغ، إقامة نسام، أكدال، 

الرباط
في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 
26)ماي)2121)ومسجل في)29)ماي)2121 
تم تأسيس شركة تحمل الخصائص)

التالية):
.YIBEL MARKET(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
مسؤولية محدودة.

لبيع) متجر  (: االجتماعي) الهدف 
وشراء)املواد الغذائية.

رأس املال):)111.111)درهم مقسمة)
درهم) (111 حصة من فئة) (1111 إلى)

للحصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)
األولى تبتدئ من تاريخ تأسيس الشركة)

إلى)31)ديسمبر.
(،1 رقم) املحل  (: االجتماعي) املقر 
الطابق السفلي،)العمارة رقم)2،)زنقة)

زالغ،)إقامة نسام،)أكدال،)الرباط.
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التسيير):)ملدة غير محدودة السيد)
الحامل لبطاقة) محمد واسر بلحاج،)
 AB111718 رقم) الوطنية  التعريف 
والسيدة إومان بلحاج،)الحاملة لبطاقة)

.AB113126(التعريف الوطنية رقم
توزيع األرباح):)من األرباح الصافية)
تؤخذ)5%)لتكوين االحتياط القانوني)

والباقي ووزع بين الشركاء.
تم اإلوداع القانوني بكتابة الضبط)
بتاريخ) بالرباط  التجارية   باملحكمة 
 115647 تحت رقم) (2121 وونيو) (22

.(RC(N°153057(
277 P

MAMOU PROMO
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (2121 ماي) (24
وحيد) بشريك  املسؤولية  محدودة 

باملواصفات التالية):
 MAMOU PROMO (: التسمية)

.SARL AU
شارع عبد هللا) (5 (: املقر التجاري)
بن واسين،)عمارة بيلدون،)الطابق)5،)

الرقم)5،)الدار البيضاء.
الهدف التجاري):)منعش عقاري.

الرأسمال):)محدد في)111.111)درهم)
مقسمة إلى)1111)حصة كما ولي):

 1111 الكبير) البكوري  السيد 
حصة.

املدة):)99)سنة من تاريخ تأسيسها.
التسيير):)البكوري الكبير.

اإلوداع القانوني):)املحكمة التجارية)
 781383 رقم) تحت  البيضاء) للدار 

سجل تجاري رقم)514625.
278 P

ZGHIRA IMMOBILIER
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (2121 وونيو) (2
وحيد) بشريك  املسؤولية  محدودة 

باملواصفات التالية):

 ZGHIRA IMMOBILIER(:(التسمية

.SARL AU

تجزئة) (7 الرقم) (: التجاري) املقر 

العوادي)1،)بوزنيقة.

الهدف التجاري):)منعش عقاري.

 1.111.111 :)محدد في) الرأسمال)

حصة) (11.111 إلى) مقسمة   درهم 

كما ولي):

 11.111 السيد انس العصفوري)

حصة.

املدة):)99)سنة من تاريخ تأسيسها.

التسيير):)انس العصفوري.

املحكمة) (: القانوني) اإلوداع 

 344 التجارية لبنسليمان تحت رقم)

سجل تجاري رقم)6947.

279 P

AFIFI CONSULTING

LE LAC

SARL

تبعا لقرارات الجمع العام للشركاء)

وونيو) فاتح  بتاريخ  بالرباط  املسجل 

ذات) شركة  (LE LAC لشركة) (2121

 مسؤولية محدودة عنوانها التجاري):

تابريكت) سال،) أهل  رياض  تجزئة 

F1N1)سال،)قرر الجمع العام ما ولي):

إعفاء)السيد الزكورتي محمد من)

تسيير الشركة.

توقيف نشاط الشركة.

شريف) محمد  السيد  تعيين 

مصفي الشركة.

(: النشاط) عن  التوقف  عنوان 

تابريكت) سال،) أهل  رياض  تجزئة 

F1N1)سال.

كتابة) لدى  القانوني  اإلوداع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2121 وونيو) (28 بتاريخ)

36982)السجل التجاري رقم)32315.

280 P

استدراك خطأ وقع بالجريدة 
الرسمية

 JET CONTRACTORS ZONES
INDUSTRIELLES SARL AU

 Société à Responsabilité Limitée
 D’associe Unique au Capital de

100.000،00 DHS
 Siège(Social : Rabat، 78،

Quartier(Industrielle(Takadoum
RC : 150805

استدراك خطأ وقع على مستوى)
رقم السجل التجاري بالجريدة الرسمية)

عدد)5663)بتاريخ)12)وونيو)2121.
بدال من):

باملحكمة) التجاري  السجل  رقم 
التجارية بالرباط):)112351.

وقرأ):
باملحكمة) التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالرباط):)151815.
الباقي بدون تغيير

281 P

ATLAN SPACE
SA

شركة مجهولة
رأسمالها : 4.512.541 درهم

مقرها االجتماعي : القطب املالي أنفا، 
الدار البيضاء، املنطقة السكنية 
57 الشارع مان ستروت، الطابق 
 الخامس، الحي الحسني، أنفا، 

الدار البيضاء
للجمعية) عرفي  محضر  على  بناء)
العمومية االستثنائية ومحضر ملجلس)
إداري املؤرخة في)24)ماي)2121)لشركة)
رأسمال) ذات  ش.م  (ATLAN SPACE
املساهمون) قرر  درهم،) (4.512.541 

ما ولي):
الشكل) تحويل  على  املصادقة 
ذات) شركة  من  للشركة  القانوني 
مسؤولية محدودة إلى شركة مجهولة.

 3 للشركة ملدة) تعيين أول مدراء)
سنوات كل من):

السيد بدر االدري�شي)؛
السيد وونس مومن)؛

.NUMERIC FUND II(الشركة

ملدة) للشركة  مدقق  أول  تعيين 

سنة واحدة حتى تاريخ املحضر الجمع)

نهاوة) حول  سيتمحور  الذي  العام 

السنة)31)ديسمبر)2121.

تعيين السيد بدر االدري�شي كرئيس)

املدور العام للشركة.

املحكمة) في  القانوني  اإلوداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 

31)وونيو)2121)تحت رقم)24333.
الستخراج وذكر

املسير

282 P

ECOLES MASSA PRIVEES
SARL

املقر االجتماعي : 8 مكرر، جبل 

توبقال، رقم 2، أكدال، الرباط

حل الشركة
املؤرخ) الشركاء) قرار  بمقت�شى 

تقرر حل الشركة) (2121 ماي) (11 في)

املسماة) املحدودة  املسؤولية  ذات 

ECOLE MASSA PRIVEES)رأسمالها)

درهم مقرها االجتماعي) (3.111.111 

8)مكرر،)جبل توبقال،)رقم)2،)أكدال،)

الرباط الشركة لم تقيم أي نشاط.

من) سعيد  العنبة  السيد  عين 

البطاقة) رقم  مغربية،) جنسية 

بالرباط) الساكن  (G15175 الوطنية)

املنظر) تجزئة  بها،) الت  زنقة  (،21

السادس،) محمد  شارع  الجميل،)

وعند) للشركة  كمصفي  سوي�شي،)

على) املفروضة  الحدود  االقتضاء)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات 

املخابرة ومحل تبليع العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية.

بالرباط) التصفية  مقر   حدد 

8)مكرر،)جبل توبقال،)رقم)2،)أكدال.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

التجارية بالرباط بتاريخ)15)وونيو)2121 

تحت رقم)5979.
إلعالن والنشر

283 P
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STE DIAE INFO
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

بمقت�شى عقد عرفي بسال بتاريخ)
القانون) وضع  تم  (،2121 ماي) (5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة ذات الخصائص التالية):
 DIAE PRO(:(التسمية االجتماعية

.SARL
الهدف االجتماعي):)صناعة وتوزيع)

مواد التنظيف.
املقر االجتماعي):)دوار والد العيا�شي،)

عامر،)سال.
املدة االجتماعية):)99)سنة ابتداء)

من تاريخ تأسيسها.
الرأسمال االجتماعي):)حدد رأسمال)
درهم) (111.111 مبلغ) في  الشركة 
موزعة على)1111)حصة من فئة)111 

درهم للحصة وزعت كما ولي):
السيد امجاهد انور)511)حصة)؛

 511 التمقريش) احمد  السيد 
حصة)؛

مجموع الحصص)1111)حصة.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
فاتح وناور إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

السادة) تعيين  تم  (: التسيير)
التمقريش،) وأحمد  انور  امجاهد 

كمسيرون للشركة ملدة غير محدودة.
تم اإلوداع القانوني بكتابة الضبط)
بتاريخ) بسال  االبتدائية   باملحكمة 
3)وونيو)2121)تحت رقم)36758)وتم)
التحليلي) بالسجل  الشركة  تسجيل 

رقم)33837.
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STE TIZI PROJET
SARL

الرأسمال : 111.111 درهم
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
بمقت�شى عقد عرفي بسال بتاريخ)
القانون) تم وضع  (،2121 وونيو) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة ذات الخصائص التالية):

 TIZI (: االجتماعية) التسمية 

.PROJET

منعش) (: االجتماعي) الهدف 

في) مقاول  عامة،) تجارة  عقاري،)

األشغال املختلفة أو البناء.
املقر االجتماعي):)رقم)1،)زنقة جرف)

امللح،)حي الكفاح،)القرية،)سال.

املدة االجتماعية):)99)سنة ابتداء)

من تاريخ تأسيسها.

الرأسمال االجتماعي):)حدد رأسمال)

درهم) (111.111 مبلغ) في  الشركة 

موزعة على)1111)حصة من فئة)111 

درهم للحصة وزعت كما ولي):

 511 الرحيم) عبد  اويري  السيد 

حصة)؛

السيد اويري موالي الحسين)511 

حصة)؛

مجموع الحصص)1111)حصة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح وناور إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
تم تعيين السيد اويري) (: التسيير)

عبد الرحيم،)كمسير للشركة ملدة غير)

محدودة.

الوثائق البنكية):)تم تعيين السيد)

اويري عبد الرحيم كموقع وحيد على)

الوثائق البنكية.

تم إوداع السجل التجاري بمكتب)

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2121 وونيو) (24 بتاريخ)

.34111
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STE EASYDRIP
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

بمقت�شى عقد عرفي بسال بتاريخ)
القانون) وضع  تم  (،2121 ماي) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ذات) وحيد،) بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية):

 EASYDRIP(:(التسمية االجتماعية

.SARL AU

الهدف االجتماعي):)شركة الري.

منزه) (69 رقم) (: االجتماعي) املقر 
البحراوي،) عالل  سيدي  بحراوي،)

تيفلت.
املدة االجتماعية):)99)سنة ابتداء)

من تاريخ تأسيسها.
الرأسمال االجتماعي):)حدد رأسمال)
درهم) (111.111 مبلغ) في  الشركة 
موزعة على)1111)حصة من فئة)111 

درهم للحصة وزعت كما ولي):
 1111 يسرى) بلصالح  السيدة 

حصة)؛
مجموع الحصص)1111)حصة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
فاتح وناور إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

السيدة) تعيين  تم  (: التسيير)
بلصالح يسرى كمسيرة للشركة ملدة)

غير محدودة.
تم اإلوداع القانوني بكتابة الضبط)
بتاريخ) بسال  االبتدائية   باملحكمة 

22)وونيو)2121)تحت رقم)167.
286 P

NASSIM LOC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك واحد
بمقت�شى عقد عرفي بسال بتاريخ)
القانون) تم وضع  (،2121 أبريل) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ذات) واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية):
 NASSIM (: التسمية االجتماعية)

.LOC
الهدف االجتماعي):)

إدارة أعمال)؛
تسويق وتأجير املعدات واألدوات)

الزراعية.
مكرر،) (5 رقم) (: االجتماعي) املقر 
زنقة أبطيح،)سكتور)1،)القرية،)سال.

املدة االجتماعية):)99)سنة.
الرأسمال االجتماعي):)حدد رأسمال)
درهم) (111.111 مبلغ) في  الشركة 
موزعة على)1111)حصة من فئة)111 

درهم للحصة وزعت كما ولي):
السيد نسيم أووب)1111)حصة.

تم تعيين السيد نسيم) (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  أووب 

محدودة.

تم التسجيل في السجل التجاري)
باملحكمة) الضبط  كتابة  لدى 

االبتدائية بسال تحت رقم)33979.
287 P

ASSIDQ EQUIPEMENT
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 511.111 درهم

الكائنة ب 14، شارع محمد 
الخامس، قطاع 4، حي األمل، قرية 

سيدي مو�شى، سال
ملخص محضر الجمع العام 

االستثنائي للشركة
1)-)في إطار الجمع العام االستثنائي)
 ASSIDQ EQUIPEMENT لشركة)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
املنعقد بتاريخ)18)ماي)2121)الكائنة)
 ب)14،)شارع محمد الخامس،)قطاع)4 
سال) قرية سيدي مو�شى،) حي األمل،)
باإلجماع) الشركة  مساهموا   تداول 

ما ولي):
تفويت الحصص)؛

القانون) من  و7) (6 البند) تعدول 
األسا�شي للشركة)؛

تعدول القانون األسا�شي للشركة.
تم اإلوداع القانوني للشركة) (- (2
باملحكمة) الضبط  كتابة  لدى 
 2121 وونيو) (24 في) االبتدائية بسال 

تحت رقم)589.
288 P

ATLA’S BEN’S CAR
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها : 111.111 درهم.
املقر االجتماعي : زاوية شارع الحسن 

الثاني وزنقة حبوس، العمارة 1، 
الشقة 6، الطابق 2، ببنسليمان

تفويت مجموع الحصص االجتماعية
حرره) توثيقي  عقد  بمقت�شى 
األستاذ عمر عطار،)موثق ببنسليمان)
فوت السيد) (،2121 ماي) (21 بتاريخ)
السيد) إلى  عريض  عمران  احمد 
حصة تمثل) (1111 انوار اوت ناصر)

مجموع الرأسمال االجتماعي.
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الغير) القرارات  محضر  بمقت�شى 

عطار) عمر  األستاذ  حرره  العادوة 

الشريك) قرر  (2121 ماي) (21 بتاريخ)

الوحيد):

القانون) من  (7 املادة) تغيير 

األسا�شي للشركة املتعلقة بالرأسمال)

االجتماعي تبعا للبيع املذكور أعاله.

احمد) السيد  استقالة  من  تأكد 

عمران عريض من مهامه كمسير.

عين السيد انوار اوت ناصر مسيرا)

جدودا للشركة ملدة غير محدودة.

اإلوداع) تم  (: القانوني) اإلوداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

االبتدائية ببنسليمان بتاريخ)22)وونيو)

2121)تحت رقم)358.
من أجل اإلوداع والنشر

األستاذ عمر عطار

موثق

289 P

STAR GOODS

SARL AU

ستار كودز

الشركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشخص الواحد

 التقييد في السجل التجاري 

رقم 31727

املحكمة االبتدائية بسال

العام) الجمع  محضر  على  بناء)

بتاريخ) بالرباط  املنعقد   االستثنائي 

11)أبريل)2121)قرر الشركاء)ما ولي):

تغيير اسم الشركة):

ش.و) ش.ذ.م.م  ديستروويل  من 

.DISTRI-WELL SARL AU

ش.و) ش.ذ.م.م  كودز  ستار  إلى 

.STAR GOODS SARL AU

لدى) القانوني  اإلوداع  تم  ولقد 

بتاريخ) بسال  االبتدائية   املحكمة 

28)وونيو)2121)تحت رقم)36985.

290 P

FOUR RIVERS HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الرأسمال : 11.111 درهم
 املقر االجتماعي : 119، شارع 

عبد املومن، مكتب 18، 21341 
الدار البيضاء

 املسجلة بالسجل التجاري 

للدار البيضاء تحت رقم 511663
قرر شركاء)الشركة في إطار الجمع)
بتاريخ) املنعقد  العادي  غير   العام 

4)وونيو)2121)ما ولي):
السيد) باستقالة  علما  اإلحاطة 
بشير أحمد قادر محيدون من مهامه)
وونيو) (4 كمسير بالشركة اعتبارا من)

.2121
تعيين السيد املهدي طوا�شي من)
بالدار) (1982 أغسطس) (8 مواليد)
البيضاء،)مغربي الجنسية،)والقاطن)
الروياني،) املحاسن  أبو  زنقة  (11 ب)
املغرب،) (- البيضاء) الدار  املعاريف،)
كمسيرا بالشركة بأثر فوري وملدة غير)

محددة.
تم اإلوداع القانوني بقلم املحكمة)
بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 
 784316 2121)تحت رقم) 25)وونيو)
والتسجيل التعدولي بالسجل التجاري)
بالدار البيضاء)بتاريخ)25)وونيو)2121 

تحت رقم)23698.
لإلوداع،)املسير

291 P

IGLO FISH
تعدوالت قانونية
.IGLO FISH(:(التسمية

:)شركة مجهولة) الشكل القانوني)
االسم.

املقر الرئي�شي):)املنطقة الصناعية)
املر�شى،)العيون.

الجمع) ملداوالت  طبقا  (: املوضوع)
 2118 17)سبتمبر) الغير عادي بتاريخ)

قرر املساهمون ما ولي):
تازي) نبيل  محمد  السيد  تعيين 

كرئيس مدور عام للشركة.
في) تازي  فيصل  السيد  وظل 
الحنفي) والسيدة  كمدقق  منصبه 

دماها ككاتبة.

ستلتزم الشركة بالتوقيع املنفصل)
السيدة) أو  تازي  نبيل  للسيد محمد 

الحنفي دماها.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإلوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (2121 وونيو) (17 بتاريخ)

.2121/1883
292 P

STE HOLBORN LOGISTICS
تعدوالت قانونية

 STE HOLBORN (: التسمية)
.LOGISTICS

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة.

طريق) كلم،) (3 (: الرئي�شي) املقر 
امليناء،)العيون.

الجمع) ملداوالت  طبقا  (: املوضوع)
 2121 وونيو) (28 بتاريخ) عادي  الغير 

قرر املشاركون ما ولي):
(: إضافة أنشطة جدودة للشركة)

نقل البضائع لحساب الغير.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإلوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (2121 وونيو) (31 بتاريخ)

.2121/2129
293 P

GLACIERES JAMAL FRERES
تأسيس شركة 

بتاريخ) العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين) تم وضع  (2118 سبتمبر) (25

الشركة ذات املميزات التالية):
 GLACIERES JAMAL (: التسمية)

.FRERES
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
وتعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب أو خارجه):
للصيد) املخصص  الثلج  إنتاج 

واملنتوجات البحرية.
املقر الرئي�شي):)شارع عبد الرحيم)
بوعبيد،)إقامة جمال مدونة املر�شى،)

العيون.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)111.111 

حصة من) (1111 إلى) درهم مقسمة 

ملك) في  للواحدة  درهم  (111 فئة)

السيد سيداتي جمال.

السيد) تسيير من طرف  (: اإلدارة)

سيداتي جمال.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإلوداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

تحت رقم) (2119 سبتمبر) (27 بتاريخ)

2391/2119)سجل تجاري رقم)29271.

294 P

 STE EL AALAOUI SECURITE 

SARL AU

تأسيس
فبراور) (23 بتاريخ) بالعيون  تم 

بالخصائص) شركة  إنشاء) (2121

التالية):

 STE EL AALAOUI (: التسمية)

 SECURITE

النشاط):)الحراسة.

املقر االجتماعي):)حي موالي رشيد)

حاليا) (131 الرقم) (2 بلوك) (3 الشطر)

الرقم)4)العيون.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

درهم) (111.111 (: املال) رأس 

حصة مقسمة) (1.111 مقسمة على)

كالتالي):

(: العلوي) املامي  سيدي  السيد 

1.111)حصة.

التسيير):)تم تعيين السيد سيدي)

املامي العلوي كمسير وحيد للشركة)

ملدة غير محدودة.)

اإلوداع) تم  (: القانوني) اإلوداع 

بالعيون) االبتدائية  باملحكمة 

رقم) تحت  (2121 فبراور) (23 بتاريخ)

.2121/578

295 P
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TIJARAT ACHARQ
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم واحد
 22 بتاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 
وونيو)2121)تم وضع قوانين الشركة)

ذات املميزات التالية):
.TIJARAT ACHARQ(:(التسمية

الشكل القانوني):)شركة محدودة)
املسؤولية بمساهم واحد.

تغليف،) استيراد،) (: املوضوع)
تسويق وتوزيع جميع أصناف الشاي.
الشاي) وتوزيع  وتسويق  استيراد 

بكافة فئاته.
التجارة العامة)...الخ.

راحة،) تجزئة  (: الرئي�شي) املقر 
شارع عباس بن املطلب،) (،416 رقم)

العيون.
الرأسمال):)حدد في مبلغ)111.111 
حصة من) (1.111 درهم مقسمة إلى)
ويملكها) موزعة  للواحدة  (111 فئة)
حمو) سالم  محمد  السيد  بالكامل 

أوعلي.
تسيير الشركة من طرف) (: اإلدارة)

السيد محمد سالم حمو أوعلي.
بكتابة) تم  (: القانوتي) اإلوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (2121 وونيو) (29 بتاريخ)
وتم تسجيلها بالسجل) (2121/2123
تجاري تحت الرقم التحليلي)37279.
296 P

MAROC FATORING
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم واحد
 17 بتاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 
وونيو)2121)تم وضع قوانين الشركة)

ذات املميزات التالية):
.MAROC FATORING(:(التسمية
الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية بمساهم واحد.
أعمال الطرق والطرق) (: املوضوع)

والشبكات املختلفة.
والصرف) العامة  الحفر  أعمال 

الصحي.

أعمال البناء)العامة وجميع املهن،)

الهندسة املدنية،)حفر الغرق،)تطوير)

اآلبار واملعدات)...)الخ
املقر الرئي�شي):)زنقة السمراء،)رقم)

18،)حي اإلداري،)العيون.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)111.111 

حصة من) (1.111 درهم مقسمة إلى)

ويملكها) موزعة  للواحدة  (111 فئة)

الدون) عالء) محمد  السيد  بالكامل 

كوكبي.

تسيير الشركة من طرف) (: اإلدارة)

السيد محمد عالء)الدون كوكبي.

بكتابة) تم  (: القانوتي) اإلوداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  (2121 وونيو) (25 بتاريخ)

وتم تسجيلها بالسجل) (2121/1993

تجاري تحت الرقم التحليلي)37243.

297 P

YOUSSIR PISCA
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم واحد
تبعا للعقد العرفي بتاريخ)26)أبريل)

تم وضع قوانين الشركة ذات) (2121

املميزات التالية):

.YOUSSIR PISCA(:(التسمية

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية بمساهم واحد.

بيع األسماك الطازجة) (: املوضوع)

واملجمدة بالجملة.

أي نشاط وتعلق بالصيد والبحر)

بشكل عام.

وتصدور) ونقل  وتسويق  إنتاج 

الدقيق والزيوت املستعملة...)الخ.

رقم) حي حجري،) (: الرئي�شي) املقر 

66،)العيون.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)111.111 

حصة من) (1.111 درهم مقسمة إلى)

ويملكها) موزعة  للواحدة  (111 فئة)

بالكامل السيد وونس اسميري.

تسيير الشركة من طرف) (: اإلدارة)

السيد وونس اسميري.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإلوداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  (2121 وونيو) (25 بتاريخ)

وتم تسجيلها بالسجل) (2121/1985

تجاري تحت الرقم التحليلي)37241.

298 P

 TRANS LOGISTICS

PELAGIQUE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 17 بتاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 

وونيو)2121)تم وضع قوانين الشركة)

ذات املميزات التالية):

 TRANS LOGISTICS (: التسمية)

.PELAGIQUE

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية.

نقل البضائع لحساب) (: املوضوع)

الغير.

لجميع) والدولي  املحلي  النقل 

البضائع.

النقل املبرد املحلي والدولي...)الخ.

زنقة العبدة،)رقم) (: املقر الرئي�شي)

4،)خط الرملة)1،)العيون.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)111.111 

حصة من) (1.111 درهم مقسمة إلى)

فئة)111)للواحدة مقسمة كاآلتي):

(: السيد محمد اومن بن عاشور)

511)حصة.

(: السيد محمد رشيد بن عاشور)

511)حصة.

تسيير الشركة من طرف) (: اإلدارة)

السيد محمد اومن بن عاشوروالسيد)

محمد رشيد بن عاشور.

بكتابة) تم  (: القانوتي) اإلوداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  (2121 وونيو) (25 بتاريخ)

وتم تسجيلها بالسجل) (2121/1986

تجاري تحت الرقم التحليلي)37239.

299 P

MAFTECH
SARL

عرفي) أو  توثيقي  عقد  بمقت�شى 
 2121 ماي) (5 مؤرخ في تمارة بتاريخ)
االجتماعي) املقر  تحويل  تم  لقد 
 61 للشركة من شارع القاهرة عمارة)

شقة رقم)2)حي العبادي تمارة.
رقم) (: إلى املقر االجتماعي الجدود)

52)عبادي بريكة تمارة.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

تمارة)126131.
300 P

SOCIETE URBAST
SARL AU

EN LIQUIDATION
RC(N° 126537/ TEMARA

إشعار بحل الشركة
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بالرباط)
في)2)وونيو)2121)واملسجل بتمارة قرر)
 SOCIETE URBAST» في) املساهم 
(»SARL AU EN LIQUIDATION
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 111.111 رأسمالها) وحيد  لشريك 
درهم ومقرها شارع القاهرة عمارة)61 
شقة رقم)2)حي العبادي تمارة.)ما ولي):

 SOCIETE» حل الشركة املسماة)
 URBAST SARL AU EN

.»LIQUIDATION
محمد) موهوب  السيد  تعيين 

كمصفي لها.
شارع) االجتماعي  املقر  تحدود 
حي) (2 رقم) شقة  (61 القاهرة عمارة)

العبادي تمارة،)كمقر للتصفية.
كتابة) لدى  القانوني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ) بتمارة  باملحكمة  الضبط 

وونيو)2121)تحت رقم)1422.
301 P

DAHANE TRAVAUX
SARL AU

بمقت�شى عقد عرفي مسجل في)26 
تم تأسيس شركة ذات) (2121 مارس)
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

تحمل الخصائص التالية):
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.DAHANE TRAVAUX(:(التسمية

أعمال وأشغال مختلفة) (: الهدف)

والبناء.

العنوان التجاري):)رقم)1)عمارة)1 

 1 الطابق األول حي الفردوس مسيرة)

تمارة.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في)111.111)درهم مقسمة إلى)1.111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

التسيير):)تم تعيين السيد ووسف)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  دحان 

محدودة.

99)سنة) :)مدة عمر الشركة) املدة)

من تاريخ التأسيس النهائي.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

التجاري) السجل  في  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بتمارة تحت رقم)

132717)بتاريخ)15)أبريل)2121.

302 P

DASENTI

S.A.R.L

دازنتي ش. م. م.

ش.م.م. برأسمال 111.111 درهم.

عند نيدوم بالرباط، دوور الجامع، 

شارع الحسن الثاني، عمارة بدر ، 

رقم 411، شقة 5.

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بعقد عرفي مؤرخ بتاريخ)17)وونيو)

 17 بتاريخ) بالرباط  ومسجل  (2121

القانون) وضع  ( تمَّ (،2121 وونيو)

األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

خصائصها كالتالي):

1)-)التسمية:)«دازنتي ش.)م.)م.«

2)-)الشركاء:)

عدد) ب.و.) زينب،) السيدة مودن 

Z 577.194.

عدد ب.و.) غيثة،)  السيدة مودن 

 .Z 613.344

اإلنعاش) الشركة:) أهداف  (- (3
العقاري وأعمال البناء)والتجارة.

نيدوم) عند  االجتماعي:) املقر 
بالرباط،)دوور الجامع،)شارع الحسن)
الثاني،)عمارة بدر،)رقم)411،)شقة)5.
4)-)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاريخ)

تسجيل الشركة بالسجل التجاري.
درهم) (111.111 الرأسمال:) (- (5
فئة) من  حصة  (1.111 إلى) مقسمة 
الشريكتين) بين  موزعة  درهم  (111
مودن) للسيدة  حصة  (511 بمعدل)
مودن) للسيدة  حصة  و511) زينب 

غيثة.
6)-)التسيير:)عينت السيدة مودن)
زينب والسيدة مودن غيثة شريكتين)
في التسيير لتمثيل وتسيير الشركة ملدة)
غير محددة تبعا للفصل)15)وما تبعه)
من القانون األسا�شي وتصبح الشركة)
إحدى الشريكتين في) ملزمة بإمضاء)

التسيير.
من فاتح) السنة االجتماعية:) (- (7

وناور إلى)31)دجنبر.
مخصصة) (%5 األرباح:) (- (8
وقسم) والباقي  القانوني،) لالحتياطي 

على الشركاء)حسب حصصهم.
تم تسجيل) السجل التجاري:) (- (9
ملدونة) التجاري  بالسجل  الشركة 

الرباط تحت عدد)153.313
مقتطف وبيان لإلشهار)

303 P

TODRACOS
SARL

الجمع) قرر  (2121 مارس) (9 ووم)
(»TODRACOS SARL»(العام لشركة
رأسمالها) املسؤولية  شركة محدودة 
 1 عمارة) ومقرها  درهم  (111.111
شقة)5)املركز التجاري املنال)-)ح.ي.م)

الرباط،)ما ولي):
بين) ما  الحصص  بيع  موافقة 
السيد حمزة كارمان من جهة والسيد)

أحمد لكريش من جهة أخرى.
من) كارمان  حمزة  السيد  خروج 

الشركة.
تعيين السيد أحمد لكريش مسير)

للشركة.

القانوني) باإلوداع  القيام  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

بالرباط بتاريخ)11)وونيو)2121)تحت)
رقم)115364.

304 P

MAZ TRAV
SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

قد) (2121 وونيو) (17 بتاريخ) تمارة 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.

الهدف االجتماعي):)أعمال مختلفة)

واعمال البناء.
رأسمال الشركة):)111.111)درهم)

فئة) من  حصة  (1.111 إلى) مقسمة 

111)درهم للحصة الواحدة):

 1.111 (: مزين) ووسف  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

حي العلويين زنقة مكناس) (: املقر)

العمارة)4)الشقة)3)إقامة سمير تمارة.

املسير):)السيد ووسف مزين.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

133637)تمارة.

305 P

SOLIDHOUSE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

إعالن متعدد القرارات
بمقت�شى قرار الجمع العام املؤرخ)

في)7)سبتمبر)2117)تم):

تحويل املقر الرئي�شي لشركة) (- (1

»SOLIDHOUSE«)من شارع الحسن)

(،CG عمارة) إقامة ام كلثوم،) الثاني،)

شقة رقم)36،)الرباط إلى شارع احمد)

بالس) (4 شقة) (34 عمارة) الوكيلي 

بييتري حسان الرباط.

القانون) صياغة  إعادة  (- (2
األسا�شي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
ديسمبر) (12 التجارية بالرباط بتاريخ)

2117)تحت رقم)95155.
306 P

VALLAXASH TRANSFERT
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 311.111 درهم
مقرها االجتماعي : 7، زنقة سبتة، 

إقامة رامي، مكتب رقم 8
الدار البيضاء

سجل تجاري الدار البيضاء 251971
العام) الجمع  تداوالت  بموجب 
 15 بتاريخ) الشركة  في  االستثنائي 
وتحقيق) تقرير  تم  (،2121 وونيو)
الزيادات التالية في رأسمال الشركة):

بمبلغ) (1 زيادة رأس املال رقم) (- (1
ليرتفع) درهم  (39.911 قدره) إجمالي 
درهم) (111 من) املال  رأس  بذلك 
إنشاء) من خالل  درهم  (41.111 إلى)
جدودة،) حصة  (3.991 وإصدار)
إلى) (11 من) الحصص  عدد  سيرتفع 
«زيادة رأس املال رقم) حصة) (4.111

.»1
-)قبول بصفة شريك جدود في) (2

الشركة):
»MAROC NUMERIC FUND II« 
الخاضعة) اإلسم،) مجهولة  شركة 
رأسمالها) املغربي،) للقانون 
التي وقع مقرها) 41.111.111)درهم،)
تكنوبارك) الرئي�شي بطريق النواصر،)
السجل) في  املسجلة  البيضاء،) الدار 
رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجاري 
السيد) قبل  من  املمثلة  (،413175

عثمان تاج الدون.
-)عقب تحقيق الزيادة في رأس) (3
زيادة) وحققت  قررت  (،1 رقم) املال 
 31.431 بمبلغ) (2 املال رقم) في رأس 
 41.111 درهم ليصل رأس املال من)
من خالل) درهم،) (71.431 درهم إلى)
3.143)حصة جدودة) إنشاء)وإصدار)
من) الحصص  عدد  بذلك  وسيرتفع 
«زيادة رأس) 7143)حصة.) إلى) (4111

املال رقم)2«.
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-)عقب تحقيق الزيادة في رأس) (4

زيادة) وحققت  قررت  (،2 رقم) املال 

 228.571 بمبلغ) (3 في رأس املال رقم)

 71.431 درهم ليصل رأس املال من)

خالل) من  (،3.111.111 إلى) درهم 

إنشاء)وإصدار)22.857)حصة جدودة)

من) الحصص  عدد  بذلك  وسيرتفع 

حصة.) (31.111 إلى) حصة  (7143

«زيادة رأس املال رقم)3«.

5)-)وبذلك وصل رأسمال الشركة)

إلى مبلغ)3.111.11)درهم.

النظام) صياغة  إعادة  (- (6

األسا�شي.

للمحاضر) القانوني  اإلوداع  تم 

ضبط) بكتابة  أعاله،) إليها  املشار 

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم) تحت  (2121 وونيو) (31 بتاريخ)

.784881
من أجل اإلشعار

307 P

RQIBI CAR
ش.م.م

ماي) (28 قرر الجمع العام في) (- (I

: 2119

تفويت)511)حصة اجتماعية من)

لفائدة) الرقيبي  الدون  السيد صالح 

السيد محمد السالك الرقيبي.

السالك) محمد  السيد  تأكيد 

بعد) للشركة  وحيد  كوكيل  الرقيبي 

استقالة السيد صالح الدون الرقيبي)

من مهامه كوكيل ثاني.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

من):)شركة ذات املسؤولية املحدودة)

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة)

بشريك وحيد.

بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم  (- (II

الضبط باملحكمة االبتدائية بخنيفرة)

تحت رقم)27)بتاريخ)28)وناور)2121.
للنسخ والبيان

الوكيلة

308 P

BLUESHIP MARKETING
قررت) الشركاء) قرار  بمقت�شى 
CALLBUILDING SARL  شركة)

ما ولي):
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة)
إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة)

بشريك وحيد.
 CALLBUILDING(تغيير اإلسم من
 BLUESHP MARKETING(إلى(SARL

.PRIVE AU
تحيين النظام األسا�شي.

لحامل) الصالحيات  إعطاء)
النظام األسا�شي للشركة للقيام بكل)

اإلجراءات القانونية للشركة.
الحصص) تفويت  على  املصادقة 
 111.111 الشركة) رأسمال  ليصبح 
1111)حصة كلها في) درهم موزع إلى)

ملكية الشريك الوحيد.
اإلمضاء) صالحيات  إعطاء)
محسن) السيد  الوحيد  للشريك 
التعريف) لبطاقة  الحامل  بنعباس 

.IA133441(الوطنية رقم
لدى) القانوني  اإلوداع  تم  وقد 
املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ فاتح)

.D115872(ووليو)2121)تحت رقم
309 P

ANACOURS PRIVE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتاريخ) العرفي  العقد  بمقت�شى 
25)ديسمبر)2121)تم إعداد القانون)

األسا�شي نلخصه كالتالي):
.ANACOURS PRIVE(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة.

األهداف):)مركز تعليم اللغات.
سعيد) شارع  (: االجتماعي) املقر 
الداودي إقامة الوردي مكتب رقم)1 

القنيطرة.
درهم) (111.111 (: الرأسمال)
كل) قيمة  حصة  (1111 إلى) مقسمة 

حصة)111)درهم.
التسيير):)السيدة السلماوي أمينة)

.»SELMAOUI AMINA«

ووم) من  تبتدئ  سنة  (99 (: املدة)
إنشائها النهائي.

اإلوداع) تم  (: القانوني) اإلوداع 
االبتدائية) باملحكمة  القانوني 
 2121 فبراور) (15 بتاريخ) بالقنيطرة 

تحت رقم)58989.
310 P

STE MAPERPRO
SARL

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�شى 
وضع) تم  (2121 ماي) (11 بتاريخ)
القوانين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات املميزات التالية):
الهدف):)االستشارات االدارية.

تنظيف واجهات املحالت وشقق)
العمارات.

31،)شقة رقم) عمارة رقم) (: املقر)
الوكيلي،) احمد  موالي  شارع  (،8

حسان)-)الرباط.
في) الرأسمال  حدد  (: الرأسمال)

111.111)درهم.
غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)

محدودة من طرف):
السيد شفيق هشام.

السيدة خالف فاطمة الزهراء.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإلوداع 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم السجل) (2121 وونيو) (24 بتاريخ)

التجاري):)153161.
311 P

STE DURA PRO
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�شى 
وضع) تم  (2121 وونيو) (18 بتاريخ)
القوانين األساسية لشركة محدودة)
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):
الهدف):)أشغال البناء.

التجارة.
وكيل عقاري.

31،)شقة رقم) عمارة رقم) (: املقر)

الوكيلي،) احمد  موالي  شارع  (،8

حسان)-)الرباط.

في) الرأسمال  حدد  (: الرأسمال)

111.111)درهم.

غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)

محدودة من طرف):

السيد امجاهد رضا.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإلوداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم السجل) (2121 وونيو) (28 بتاريخ)

التجاري):)153185.

312 P

SOCIETE SOFRA TEAM
SARL AU

رأسمالها 111.111 درهم

مقرها االجتماعي : 46 شارع عقبة 

شقة 2 أكدال الرباط

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بعض) تغيير  تم  (،2121 وونيو) فاتح 

خصائص الشركة كالتالي):

عنوان) إلى  االجتماعي  املقر  نقل 

الطابق) سينا  ابن  شارع  (79 الرباط)

الثاني شقة)6)أكدال.

تحيين القانون األسا�شي للشركة.

تم اإلوداع القانوني لدى املحكمة)

ووليو) فاتح  بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2121)تحت رقم)6421.
قصد النشر واإلعالن

313 P

TRAITEUR CHIKHI
SARL AU

مقرها االجتماعي : باملركز التجاري 

كارفور، محل 17 سكتور 21 حي 

الرياض الرباط

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بعض) تغيير  تم  (،2121 وونيو) (6

خصائص الشركة كالتالي):

للشركة) التجاري  اإلسم  تغيير 

ليصبح) (TRAITEUR CHIKHI من)

.TRAITEUR RIAD ANNAKHIL

تحيين القانون األسا�شي للشركة.
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تم اإلوداع القانوني لدى املحكمة)
ووليو) فاتح  بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2121)تحت رقم)6421.
قصد النشر واإلعالن

314 P

إئتمانية أبعقيل
زنقة جبل تازكة،)عمارة)11،)مكتب)1،)أكدال)

الرباط

 GO INTERNATIONAL
EDUCATION

SARL
تأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة) إحداث  تقرر  (2121 4)وونيو)
محدودة خصائصها) مسؤولية  ذات 

كالتالي):
 GO (: الشركة) تسمية 
.INTERNATIONAL EDUCATION

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مسؤولية محدودة.

االستشارة) (- (1 (: الشركة) نشاط 
الطلبة) مواكبة  (- (2 الطلبة) وتوجيه 
(- بالخارج) الدراسة  في  الراغبين 
املعاهد) في  التوجيه  (- التسجيل)
تنظيم) (- الخارج) في  والجامعات 
أنشطة ومظاهرات التوجيه الخاصة)
بالطلبة الراغبين في متابعة الدراسة)

بالخارج.
ساحة) (12 (: االجتماعي) املقر 
العلويين شقة رقم)3)حسان الرباط.

املدة):)99)سنة.
درهم) (111.111 (: الرأسمال)

محررة بالكامل.
وزع رأسمال إلى) (: توزيع رأسمال)
 111 منها) كل  قيمة  حصة  (1111
درهم في ملكية السيد محمد املجاطي)

والسيدة ملياء)اليمني مناصفة.
السيد محمد املجاطي) (: التسيير)

والسيدة ملياء)اليمني.
بالسجل) القانوني  اإلوداع  تم 
التجاري للمحكمة التجارية بالرباط)
بتاريخ فاتح ووليو)2121)سجل تجاري)

رقم)153271.
للخالصة والنشر
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إئتمانية أبعقيل

زنقة جبل تازكة،)عمارة)11،)مكتب)1،)أكدال)

الرباط

MERGUES
SARL

RC 131777 / RABAT

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

بتاريخ)17)مارس)2121)تقرر ما ولي):

االجتماعي) املقر  تحويل  (- (1

للشركة من)113)شارع عالل بن عبد)

هللا حسان الرباط إلى املقر الجدود)

وزنقة) بوخاريست  زنقة  ملتقى  (:

موسكو رقم)7)املحيط)-)الرباط.

2)-)تحدوث القانون األسا�شي.

بالسجل) القانوني  اإلوداع  تم 

التجاري للمحكمة التجارية بالرباط)

تحت رقم)115867)بتاريخ فاتح ووليو)

.2121
للخالصة والنشر
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AARAB FARMING
SARL AU

تأسيس
املؤرخ) العرفي  العقد  بمقت�شى 

بالرباط بتاريخ)17)وونيو)2121)قد تم)

املسؤولية) املحدودة  شركة  تأسيس 

مواصفاتها) الوحيد  الشريك  ذات 

كالتالي):

 AARAB FARMING (: التسمية)

.SARL AU

تصدور   : االجتماعي  الهدف 

واستيراد وتسيير فالحي.

املقر االجتماعي : 15 زنقة واد زيز 
رقم 1 أكدال الرباط.

حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

في  للشركة  االجتماعي  الرأسمال 

 1111 على  موزع  درهم   111.111

حصة 111 درهم لكل حصة موزعة 

على الشريك الوحيد كما ولي :

السيد اعراب عزيز : 1111 حصة.

التسيير : عهد تسيير الشركة مع 

اإلمضاء االجتماعي ملدة غير محددة 

إلى السيد اعراب عزيز.

اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 

لدى  الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

بتاريخ  بالرباط  التجارية  املحكمة 

فاتح ووليو 2121 تحت رقم 153281.
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COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

 TECHNOLOGIE HIGH

MULTI METHODES

ش.م.م ذات الشريك الوحيد

املقر االجتماعي : محل رقم 15، 

جماعة ساكنية، تجزئة األمل 3، 

جزء1، رقم 3 القنيطرة

الجمع) محضر  بمقت�شى 

لشركة) االستثنائي  العام 

 TECHNOLOGIE HIGH MULTI«

ذات) ش.ذ.م.م  (»METHODES

بالقنيطرة) املنعقد  الوحيد  الشريك 

بتاريخ)17)ماي)2121،)تقرر ما ولي):

1 - املصادقة على هبة الحصص 

بنعلي  السيدة  من   : االجتماعية 

االجتماعية  حصصها  لجميع  حياة 

لفائدة  حصة،   511 أي  باملجان، 

السيد بن علي طارق.

مع  جدود  مسير  تعيين   -  2

اإلداري  التوقيع  صالحيات  إعطائه 

والبنكي وتسيير إدارة الشركة وذلك 

طارق،  علي  بن  السيد  شخص  في 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G426795 رقم

3 - تعدول املادة 6 و7 و16 من 

النظام األسا�شي للشركة.

األسا�شي  النظام  تحيين   -  4

للشركة.

لهذا) القانوني  اإلوداع  تم  وقد 

االبتدائية) باملحكمة  املحضر 

 2121 وونيو) (8 بتاريخ) بالقنيطرة 

تحت رقم)3332/2121)ملف السجل)

التجاري رقم)57879..
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STE SELMANI IMMOBILIER
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

والشريك الوحيد
رأسمالها 111.111 درهم

املقر االجتماعي : الطابق األول سكام 

2 رقم 59 و37 حي االمل تيفلت
الطارئ) العام  الجمع  إثر  على 

 STE SELMANI» لشركة)

بمقرها   »IMMOBILIER SARL AU
األول  الطابق  بـ  الكائن  االجتماعي 

االمل  حي  و37   59 رقم   2 سكام 
2121 تقرر  25 ماي  تيفلت، بتاريخ 

ما ولي :

التصفية النهائية.

سلماني  ادريس  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو   14 بتاريخ  بتيفلت  االبتدائية 

2121 تحت رقم 161.
من أجل املستخرج واإلنجاز
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LARNICA SPA
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
بمقت�شى عقد عرفي بتاريخ فاتح)

ذات) شركة  إنشاء) تم  (،2121 ماي)

بالخصائص) محدودة  مسؤولية 

التالية):

.LARNICA SPA(:(اإلسم القانوني

 791 فيال) (3 قطاع) (: مقر الشركة)

حي السالم سال.

غرض) (: الشركة) من  الغرض 

لحسابها أو نيابة عن) الشركة سواء)

في املغرب أو في) أطراف أخرى،)سواء)

بلدان أخرى.

مركز تجميل والحالقة.

املعامالت) جميع  عام،) وبشكل 

املدنية،) املنقولة،) غير  أو  املنقولة 

التي) والصناعية  املالية  التجارية،)

ترتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة)

باملوضوع االجتماعي أو التي ورجح أن)

تعزز تنميته.
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في) حدد  الشركة  املال  رأس 
111.111)درهم.

اإلدارة):)تدار الشركة من قبل):
السيدة أمنية البردع من الجنسية)
الوطنية) للبطاقة  حاملة  املغربية،)
رقم أ)35634)وتقيم في فيال)75)زنقة)

باتريس لوممبا الرباط.
السيدة فاطمة الزهراء)البردع من)
للبطاقة) حاملة  املغربية،) الجنسية 
في) وتقيم  (421332 أ) رقم  الوطنية 

هولندا.
املحكمة) في  القانوني  اإلوداع  تم 
 2121 ماي) (31 التجارية بسال بتاريخ)

تحت رقم)33813.
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GNOMO DIFUSSION
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
تأسيس

بمقت�شى عقد عرفي بتاريخ فاتح)
ديسمبر)2113،)تم إنشاء)شركة ذات)
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

بالخصائص التالية):
اإلسم القانوني):)كنومو دوفسيون)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.
مقر الشركة):)6)شارع داوت عمارة)

رقم)16)أكدال الرباط.
غرض) (: الشركة) من  الغرض 
لحسابها أو نيابة عن) الشركة سواء)
في املغرب أو في) أطراف أخرى،)سواء)

بلدان أخرى.
مقاول خدمات معلومات تجارية.

املعامالت) جميع  عام،) وبشكل 
املدنية،) املنقولة،) غير  أو  املنقولة 
التي) والصناعية  املالية  التجارية،)
ترتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة)
باملوضوع االجتماعي أو التي ورجح أن)

تعزز تنميته.
في) حدد  الشركة  املال  رأس 

11.111)درهم.
اإلدارة):)تدار الشركة من قبل):

جورجي) كونتي  مالدونادو  السيد 
الحامل) املغربية،) الجنسية  من 

.X367981(للبطاقة الوطنية رقم

املحكمة) في  القانوني  اإلوداع  تم 
ديسمبر) (18 التجارية بالرباط بتاريخ)

2113)تحت رقم)111833.
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ATLAS TAJMIL
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها 111.111 درهم

املقر االجتماعي : رقم 75 حي يعقوب 
املنصور تيداس الخميسات

بمقت�شى عقد عرفي بالخميسات)
بتاريخ)24)ماي)2121)تقرر ما ولي):

إحداث فرع تابع للشركة بالعنوان)
قيسارية) (5 بوتيك) (4 عمارة) (: التالي)
12)سال الجدودة) األخوين الطواهري)

احصين.
محمد) احالوي  السيد  تعيين 

كمسير للفرع.
بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
بتاريخ) (325 رقم) تحت  بالخميسات 

14)وونيو)2121.
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 OBEN IMMIGRATION
CONSULTING

ش.ذ.م.م ب.و
رأسمال الشركة : 11.111 درهما

مقرها االجتماعي : 64 زنقة عبد هللا 
 املدووني، الطابق 1، الشقة 2، 

الدار البيضاء
تأسيس ش.ذ.م.م ب.و

بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
القانون) وضع  تم  (2121 وونيو) (21
األسا�شي لشركة ذ.م.م.)ب.و مميزاتها)

كالتالي):
اوبين) (: القانونية) التسمية 
ش.ذ.م.م) كونسلتينك  اميكراسيون 

ب.و.
اإلدارية) االستشارات  (: الهدف)

االستشارات في الهجرة.
هللا،) عبد  زنقة  (64 (: العنوان)
املدووني،)الطابق)1،)الشقة)2،)الدار)

البيضاء.

درهم تنقسم) (11.111 (: رأسمال)
درهم) (111 حصة من فئة) (111 إلى)

موزعة على الشكل التالي):
عمر بن الفالح)111)حصة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
في) نهائية  بصفة  للشركة  التأسيس 

السجل التجاري.
الفالح) بن  عمر  عين  (: التسيير)

كمسير ملدة غير محدودة باإلجماع.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 
 784791 2121)تحت رقم) 31)وونيو)
رقم السجل التجاري تحت رقم)518977.
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EKIPEX
SARL

س.ج)116129

 COMPLEXE FUTURIS
LOGISTICS

شارع موالي اسماعيل، تجزئة 
ENNOUALA 2، الطابق الثاني، 

مخزن B4-7 الدار البيضاء
رفع رأسمال الشركة وبيع الحصص

العام) الجمع  قرار  بمقت�شى 
أبريل) (26 االستثنائي للشركة بتاريخ)

2121)تقرر ما ولي):)
تم رفع رأسماال لشركة بمبلغ قدره)
 111.111 من) أي  درهم  (911.111
درهم إلى)1.111.111)درهم عن طريق)
أرباح أو عالوات) أو  إدماج احتياطي 

إصدار في رأس املال.
(: جدود) شريك  على  املوافقة 

السيدة إومان عوان.
حصة) (211 بيع) على  التصدوق 
 MONSIEUR SERGE السيد) من 
 ADRIEN LOUIS BOURNIQUEL

لصالح السيدة اومان عوان.
تغيير الشكل القانوني للشركة.

من القانون) (16.17 تعدول املواد)
الداخلي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  االوداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية)29)وونيو)
رقم) تحت  البيضاء) بالدار  (2121

.784661
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FIDUCIAIRE ABDOU

TRAVAUX DE FIDUCIAIRE

ANALYSE COMPTABLE ET FINANCIERE

ORGANISATION STRUCTURELLE

 TIMSY KHAWLA BEAUTY
ش.م.م 

 17 بمقت�شى عقد عرفي حرر في)

شركة) تأسيس  تم  (،2121 وونيو)

ذات مسؤولية محدودة بالخصائص)

التالية):

 TIMSY (: التجاري) اإلسم 

.KHAWLA BEAUTY

الهدف):)

مركز الحالقة والتجميل.
درهم) (111.111.11 (: املال) رأس 

درهم) (111 حصة) (1111 إلى) مقسم 

للحصة الواحدة مقسمة كاآلتي):

السيدة نسيم خولة)511)حصة.

الزهراء) فاطمة  زغيري  السيدة 

511)حصة.

املقر اإلجتماعي):)محل رقم)7)شارع)

عبد الخالق الطريس إقامة املحمدوة)

تابريكت سال.
وزغيري) خولة  نسيم  (: التسيير)

فاطمة الزهراء.

املدة):)مدة الشركة)99)سنة.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

اإلبتدائية سال تحت رقم)36971.
بمثابة مقتطف وبيان
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FIDUCIAIRE ABDOU

TRAVAUX DE FIDUCIAIRE

ANALYSE COMPTABLE ET FINANCIERE

 ORGANISATION STRUCTURELLE

MTR VIANDE
ش.م.م.م.و

 15 بمقت�شى عقد عرفي حرر في)

شركة) تأسيس  تم  (،2121 وونيو)

ذات مسؤولية محدودة ش.م.م.م.و 

بالخصائص التالية):

 MTR VIANDE (: اإلسم التجاري)

ش.م.م.م.و.

الهدف):)

جزار.
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درهم) (111.111.11 (: املال) رأس 

درهم) (111 حصة) (1111 إلى) مقسم 

للحصة الواحدة مقسمة كاآلتي):

 1111 توفيق) املجدوبي  السيد 

حصة.

املقر اإلجتماعي):)حي رزق عمارة)6 

شقة)12)تابريكت سال.

التسيير):)املجدوبي توفيق.

املدة):)مدة الشركة)99)سنة.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

اإلبتدائية سال تحت رقم)36962.
بمثابة مقتطف وبيان
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إئتمانية أسفار كونساي

شقة رقم)4)جنان النهضة)1)الرباط

الهاتف):)1537.72.97.61

الهاتف النقال):)1662.74.43.37

OUSSAMA AUTO
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة من شريك واحد

تم تأسيس) بمقت�شى عقد عرفي،)

شركة ذات مسؤولية محدودة.

 OUSSAMA (: اإلجتماعي) اللقب 

. AUTO SARL

الشركاء):

ب.و.ط) اخويا  أسامة  السيد 

AD291912 71)سهم.

ب.و.ط) اخويا  انس  السيد 

SA746275 31)سهم.

املسير):)السيد أسامة اخويا.
درهم) (51.111.11 (: املال) رأس 

51.111)درهم.

النشاط):)

طالء)السيارات.

مصلح ميكانيكي.
النصر) حي  (283 رقم) (: العنوان)

قطاع)8)عين عودة تمارة.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

اإلبتدائية بتمارة ووم)29)وونيو)2121 
التجاري) السجل  (6133 رقم) تحت 

رقم)133649.
للبيان
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شركة الدراسات مهى فيسك

ش.م.م

SOCIETE D’ETUDES MAHA FISC SARL

COMPTABILTE FISCALITE

TEL : 128.52.83.52

FAX : 128.52.79.82

LOCA SABLE شركة
ش.م.م

التوطين : شركة مهى فيسك عمارة 

البياض، حي املويسات، شارع 

محمد الخامس، أوالد تاومة، إقليم 

تارودانت

بمقت�شى عقدعرفي موقع بمدونة)

 2121 ماي) (24 بتاريخ) تاومة  أوالد 

 2121 ماي) (26 بتاريخ) ومسجل 

بتارودانت تم وضع القانون األسا�شي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

تتميز بالخاصيات اآلتية):

شركة) (: اإلجتماعية) التسمية 

LOCA SABLE ش.م.م.

الشركاء :

السادة الحلو عبد الهادي،.

 شباني محمد.

 واآلنسة املوح ابتسام.

الغرض اإلجتماعي : 

استغالل مقالع الرمال.

التجارة بصفة عامة.

املقر اإلجتماعي : عند شركة مهى 

فيسك عمارة البياض، حي املويسات،)

تاومة،) أوالد  الخامس،) شارع محمد 

إقليم تارودانت.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة ابتداء)من ووم التأسيس النهائي)

للشركة.
رأس املال):)حدد رأس املال في مبلغ)

111.111.11)درهم مقسم إلى)1111 

111درهم) حصة إجتماعية من فئة)

وموزعة على الشكل اآلتي):

 334 الهادي) عبد  الحلو  السيد 

حصة إجتماعية.

حصة) (333 السيد شباني محمد)

إجتماعية).

حصة) اآلنسة املوح ابتسام 333)

إجتماعية).

املجموع : 1111 حصة إجتماعية.

عين السيد الحلو عبد) (: التسيير)

الهادي كمسير وحيد للشركة وذلك)

ملدة ثالث سنوات.

السنة اإلجتماعية):)تبتدأ في فاتح)

وناور وتنتهي في)31)ديسمبر وإستثناءا)

األولى) اإلجتماعية  السنة  تبتدأ 

بالسجل) الشركة  تسجيل  ووم  من 

التجاري.)

األرباح):)بعد خصم كافة التكاليف)

في) عليها  املنصوص  وكدا  القانونية 

على) الباقي  ووزع  األسا�شي،) القانون 

رأس) في  حصصهم  نسبة  الشركاء)

املال اإلجتماعي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإلوداع  تم 

اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 

تحت) (2121 ماي) (27 بتارودانت ووم)
رقم)561.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  التجاري 

تحت) (2121 وونيو) (8 بتارودانت ووم)
رقم)7823.

ملخص من أجل النشر

شركة الدراسات مهى فيسك

ش.م.م

328 P

شركة الدراسات مهى فيسك

ش.م.م

SOCIETE D’ETUDES MAHA FISC SARL

COMPTABILTE FISCALITE

TEL : 128.52.83.52

FAX : 128.52.79.82

محاسبة ضرائب

شارع محمد الخامس،)أوالد تاومة،)إقليم)

تارودانت

شركة صفاء سكن
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

شارع عبد الكريم الخطابي، أوالد 

تاومة، إقليم تارودانت

الزيادة في رأس املال اإلجتماعي 
من 111.111.11 درهم إلى 

1.821.111.11 درهم
بمقت�شى محضر مداوالت الجمع)

بتاريخ) املؤرخ  اإلستثنائي،) العام 

الشريك) قرر  (،2121 وونيو) (21

املجيد) عبد  جيراري  السيد  الوحيد 

ذات) ش.م.م  سكن  صفاء) بشركة 

رأس) في  الزيادة  الوحيد  الشريك 

في) حاليا  املحدد  اإلجتماعي  املال 

بمبلغ) درهم،) (111.111.11 مبلغ)

وهذا) درهم  (1.721.111.11 قدره)

هو) الجدود  املال  الرأس  ليصبح 

1.821.111.11)درهم وذلك بإصدار)

فئة) من  إجتماعية  حصة  (17211

111.11)درهم تم اإلكتتاب فيها عبر)

الوحيد) للشريك  الجاري  الحساب 

وذلك كما ولي):

السيد جيراري عبد املجيد)17211

حصة إجتماعية.)

حصة) (172111 (: املجموع)

إجتماعية.

املادة) تعدوله  تم  ذلك  إثر  وعلى 

األسا�شي) القانون  من  السابعة 

للشركة.

املال) رأس  (: السابع) الفصل 

اإلجتماعي):

للشركة) اإلجتماعي  املال  رأس 

1.821.111.11)درهم) محدد في مبلغ)

حصة إجتماعية) (18211 مقسم إلى)

درهم موزعة على) (111.11 من فئة)

الشكل اآلتي):

املجيد) عبد  جيراري  السيد 

18211)حصة إجتماعية.

حصة) (18211 (: املجموع)

إجتماعية.

كتابة) لدى  القانوني  اإلوداع  تم 

اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 

بتارودانت ووم)28)وونيو)2121)تحت)

رقم)841.
ملخص من أجل النشر

شركة الدراسات مهى فيسك

ش.م.م
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شركة الدراسات مهى فيسك

ش.م.م

SOCIETE D’ETUDES MAHA FISC SARL

COMPTABILTE FISCALITE

TEL : 128.52.83.52

FAX : 128.52.79.82

محاسبة ضرائب

شارع محمد الخامس،)أوالد تاومة،)إقليم)

تارودانت

PREMUIM INVEST شركة
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

حي النصر، زنقة تيد �شي رقم 9، 
أوالد تاومة، إقليم تارودانت

الزيادة في رأس املال اإلجتماعي 
من 511.111.11 درهم إلى 

1111.111.11 درهم
بمقت�شى محضر مداوالت الجمع)
 15 بتاريخ) املؤرخ  العام اإلستثنائي،)
الوحيد) الشريك  قرر  (،2121 وونيو)
بشركة) خليل  خويا  أوت  السيد 

ذات) ش.م.م   PREMUIM INVEST
رأس) في  الزيادة  الوحيد  الشريك 
في) حاليا  املحدد  اإلجتماعي  املال 
بمبلغ) درهم،) (511.111.11 مبلغ)
وهذا) درهم  (511.111.11 قدره)
هو) الجدود  املال  الرأس  ليصبح 
درهم وذلك بإصدار) (1111.111.11
فئة) من  إجتماعية  حصة  (5111
111.11)درهم تم اإلكتتاب فيها عبر)
املتراكمة) الصافية  النتيجة  حصيلة 
عبر السنوات السابقة وذلك كما ولي:

 5111 خليل) خويا  أوت  السيد 
حصة إجتماعية.)

املجموع):)5111)حصة إجتماعية.
املادة) تعدول  تم  ذلك  إثر  وعلى 
األسا�شي) القانون  من  السابعة 

للشركة.
املال) رأس  (: السابع) الفصل 

اإلجتماعي):
للشركة) اإلجتماعي  املال  رأس 
درهم) (1111.111.11 محدد في مبلغ)
حصة إجتماعية) (11111 مقسم إلى)
درهم موزعة على) (111.11 من فئة)

الشكل اآلتي):
 11111 خليل) خويا  أوت  السيد 

حصة إجتماعية.

حصة) (11111 (: املجموع)
إجتماعية.

كتابة) لدى  القانوني  اإلوداع  تم 
اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 
بتارودانت ووم)28)وونيو)2121)تحت)

رقم)841.
ملخص من أجل النشر

شركة الدراسات مهى فيسك

ش.م.م
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LE CARRE INFO
SARL AU

 21 محرر) عرفي  عقد  بمقت�شى 
2121)تم تكوين نظام أسا�شي) وونيو)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
ذات شريك وحيد خصائصها كالتالي):

.LE CARRE INFO(:(التسمية
الهدف):)تمارس الشركة األهداف)

التالة):
تجارة أجهزة الكمبيوتر.

تجارة.
تطوير تكنولوجيا املعلومات.

زنقة) (17 عمارة) (: املقر اإلجتماعي)
محمد ملدور رقم)14)الطابق الخامس)

املحيط الرباط.
(: اإلجتماعي) املال  رأس 
111.111.11)درهم مقسم إلى)1111 
 111.11 واحدة) كل  قيمة  حصة 

درهم.
تم تعيين السيد هشام) (: التسيير)
التعريف) لبطاقة  الحامل  القموس 
كمسير) (A785574 رقم) الوطنية 
محدودة. غير  وملدة  للشركة  وحيد 
اإلوداع القانوني تم وضع امللف لدى)
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالرباط تحت رقم)153291. 
331 P

LA VENISE PARFAIT
SARL AU

 22 محرر) عرفي  عقد  بمقت�شى 
2121)تم تكوين نظام أسا�شي) وونيو)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
ذات شريك وحيد خصائصها كالتالي):

.LA VENISE PARFAIT(:(التسمية

الهدف):)تمارس الشركة األهداف)

التالة):

النظافة.
زنقة) (17 عمارة) (: املقر اإلجتماعي)

محمد ملدور رقم)14)الطابق الخامس

املحيط الرباط.
(: اإلجتماعي) املال  رأس 

111.111.11)درهم مقسم إلى)1111 

 111.11 واحدة) كل  قيمة  حصة 

درهم.

تم تعيين السيد مو�شى) (: التسيير)

التعريف) لبطاقة  الحامل  الغالي 

كمسير) (X198475 رقم) الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة.

امللف) تم وضع  القانوني  اإلوداع 

باملحكمة) الضبط  كتابة  لدى 

التجارية بالرباط تحت رقم السجل)

التجاري)153283. 
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REVE SUBLIME
SARL

 21 محرر) عرفي  عقد  بمقت�شى 

2121)تم تكوين نظام أسا�شي) وونيو)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

خصائصها كالتالي):

.REVE SUBLIME(:(التسمية

الهدف):)تمارس الشركة األهداف)

التالة):

اإلكسسوارات) وبيع  شراء)

واملجوهرات واملصنوعات الجلدوة.

اإلكسسوارات) وتصدور  استيراد 

واملجوهرات واملصنوعات الجلدوة.
زنقة) (17 عمارة) (: املقر اإلجتماعي)

محمد ملدور رقم)14)الطابق الخامس

املحيط الرباط.
رأس املال اإلجتماعي):)11.111.11 

درهم مقسم إلى)111)حصة قيمة كل)

واحدة)111.11)درهم.

تم تعيين السيدة مهى) (: التسيير)

الشرقاوي الحامل لبطاقة التعريف)

كمسيرة) (AA2411 رقم) الوطنية 

وحيدة للشركة وملدة غير محددة.

امللف) تم وضع  القانوني  اإلوداع 

باملحكمة) الضبط  كتابة  لدى 

التجارية بالرباط تحت رقم السجل)

التجاري)153285. 
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RYZEN AGRI
SARL AU

 22 محرر) عرفي  عقد  بمقت�شى 

2121)تم تكوين نظام أسا�شي) وونيو)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات شريك وحيد خصائصها كالتالي):

.RYZEN AGRI(:(التسمية

الهدف):)تمارس الشركة األهداف)

التالة):

تربية الحلزون.

استخراج مستحضرات التجميل.)
زنقة) (17 عمارة) (: اإلجتماعي) املقر 

محمد ملدور رقم)14)الطابق الخامس

املحيط الرباط.
(: اإلجتماعي) املال  رأس 

111.111.11)درهم مقسم إلى)1111 

 111.11 واحدة) كل  قيمة  حصة 

درهم.

تم تعيين السيد مو�شى) (: التسيير)

التعريف) لبطاقة  الحامل  الغالي 

كمسير) (X198475 رقم) الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محددة.

امللف) تم وضع  القانوني  اإلوداع 

باملحكمة) الضبط  كتابة  لدى 

التجارية بالرباط تحت رقم السجل)

التجاري)153287. 
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GARAGES HABIBAUTO
SARL AU

 23 محرر) عرفي  عقد  بمقت�شى 

2121)تم تكوين نظام أسا�شي) وونيو)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات شريك وحيد خصائصها كالتالي):

 GARAGES (: التسمية)

.HABIBAUTO

الهدف):)تمارس الشركة األهداف)

التالة):
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عمل) ورشة  للسيارات،) مرآب 
ميكانيكية،)طالء،)هيكل،)قطع غيار،)

ملحقات،)بنزون،)زيت.
املقر اإلجتماعي):)مجموعة الوحدة)

رقم)628)حي النهضة الرباط.
(: اإلجتماعي) املال  رأس 
111.111.11)درهم مقسم إلى)1111 
 111.11 واحدة) كل  قيمة  حصة 

درهم.
التسيير):)تم تعيين السيد لحبيب)
التعريف) لبطاقة  الحامل  نجيب 
الوطنية رقم)IA51816)كمسير وحيد)

للشركة وملدة غير محددة.
امللف) تم وضع  القانوني  اإلوداع 
باملحكمة) الضبط  كتابة  لدى 
التجارية بالرباط تحت رقم السجل)

التجاري)153289. 
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C.CONSEILS

 NUMERO 3 RUE MANSOUR DAHBI

BUREAU(N°(1(KENITRA(MZTOC(14000

 STE. MOSFABI DE
CONSTRICTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : الطابق 
األر�شي، القصبة، رقم 746 تجزئة 
القصبة القنيطرة 14111 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم التقييد بالسجل التجاري 

61323
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  (: الشركة) تسمية 
 STE. تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOSFABI DE CONSTRICTION
(: بإوجاز) الشركة  غرض 
 CONSTRUCTION ET TRAVAUX

.DIVERS

الطابق) (: اإلجتماعي) املقر  عنوان 
تجزئة) (746 رقم) القصبة،) األر�شي،)
القنيطرة) (14111 القصبة القنيطرة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم مقسم كالتالي):
 851 حريدة) مصطفى  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
حصة) (51 السيد عبد هللا ازبط)

بقيمة)111)درهم للحصة.
حصة) (111 احريدة) بالل  السيد 

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه) حريدة  املصطفى  السيد 
تجزئة قصبة مهدوة) (746 الرقم) (ا))

القنيطرة)14111)القنيطرة املغرب.
السيد عبد هللا ازبط)(ا))حي الفتح)
رقم)215)القنيطرة)14111)القنيطرة)

املغرب.
الرقم) (ا)) احريدة) بالل  السيد 
تجزئة قصبة مهدوة القنيطرة) (746

14111)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة):
السيد عبد هللا ازبط)(ا))حي الفتح)
رقم)215)القنيطرة)14111)القنيطرة)

املغرب.
باملحكمة) (: القانوني) اإلوداع  تم 
اإلبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)28)وونيو)

2121)تحت رقم)83858.
336 P

 MEGA SERVICES 
MECANIQUES

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

املقر اإلجتماعي : تجزئة ساميطال 
رقم 28 القنيطرة

السجل التجاري رقم 45123
تغيير نشاط الشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
 MEGA لشركة) العادي  الغير 
 SERVICES MECANIQUES SARL

AU،)شركة ذات املسؤولية املحدودة)
بشريك وحيد تقرر ما ولي):

نشاط) تغيير  على  املصادقة 
الشركة وذلك بحدف نشاط):

(نقل) املقاولة في نقل األشخاص)
املستخدمين).

املقاولة في نقل البضائع.
وإضافة نشاط):

بيع السيارات املستعملة.
باملحكمة) (: القانوني) اإلوداع  تم 
رقم) تحت  بالقنيطرة  اإلبتدائية 

84189)بتاريخ)29)وونيو)2121.
337 P

ASSURANCE PORT-
LYAUTEY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 111.111.11 درهم

املقر اإلجتماعي : زنقة موالي عبد هللا 
رقم 9، إقامة جوماال، الطابق األول 

رقم 1 القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�شي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):
ASSURANCE PORT-(:(التسمية

.LYAUTEY
ذات  شركة   : القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املقر اإلجتماعي : زنقة موالي عبد)
الطابق) جوماال،) إقامة  (،9 رقم) هللا 

األول رقم)1)القنيطرة.
موضوع الشركة):

الفروع) في  التأمين  في  وسيط 
األنشطة) وكذا  واملخولة  املعتمدة 
ذات الصلة ملهنة وسيط في التأمين)

والنصوص املنظمة لهذه املهنة.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) (111.111.11 الشركة في مبلغ)
إجتماعية) 1111حصة  إلى) مقسم 
محررة) للواحدة،) 111درهم  بقيمة)
على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):

السيد زكريا العكباني)511)حصة.

 511 املخربش) سبحان  السيدة 

حصة.

املدة):)99)سنة.

السيد زكريا) إلى  أسند  (: التسيير)

العكباني.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)61355)بتاريخ)29)وونيو)2121.

338 P

FIRDAOUS STYLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 111.111.11 درهم

املقر اإلجتماعي : زاوية زنقة مصطفى 

الرافعي وزنقة طنجة، إقامة بالزور 

14، مكتب رقم 7 القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�شي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

.FIRDAOUS STYLE(:(التسمية

ذات  شركة   : القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

زنقة  زاوية   : اإلجتماعي  املقر 

طنجة،  وزنقة  الرافعي  مصطفى 

 7 رقم  مكتب   ،14 بالزور  إقامة 

القنيطرة.

موضوع الشركة):

خياط.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (111.111.11 الشركة في مبلغ)

إجتماعية) 1111حصة  إلى) مقسم 

محررة) للواحدة،) 111درهم  بقيمة)

على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):

 1111 أزيد) الواحد  عبد  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.
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عبد) السيد  إلى  أسند  (: التسيير)
الواحد أزيد.

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

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت)
فبراور) فاتح  بتاريخ  (58619 رقم)

.2121
339 P

MCHICHOU LOCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 111.111.11 درهم

املقر اإلجتماعي : تجزئة األمل توسعي 
رقم 2516 القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�شي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):
 MCHICHOU (: التسمية)

.LOCTION
ذات  شركة   : القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
األمل  تجزئة   : اإلجتماعي  املقر 

توسعي رقم 2516 القنيطرة.
موضوع الشركة):

كراء)السيارات بدون سائق.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) (111.111.11 الشركة في مبلغ)
إجتماعية) 1111حصة  إلى) مقسم 
محررة) للواحدة،) 111درهم  بقيمة)
على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):
 1111 امشيشو) محمد  السيد 

حصة.
املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد محمد) (: التسيير)
امشيشو.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)61349)بتاريخ)29)وونيو)2121.
340 P

BOUZIANE TRAV
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 111.111 درهم

مقرها اإلجتماعي : 65 زاوية زنقة 
سعد زغلول & امام عالي مكتب رقم 

3 القنيطرة
فسخ مسبق للشركة

على إثر الجمع العام الغير العادي)
(،2121 وونيو) (12 بتاريخ) املنعقد 
قررت الجمعية العامة لشركاء)شركة)
BOUZIANE TRAV،)شركة محدودة)
املسؤولية رأسمالها 111.111 درهم 
مقرها اإلجتماعي 65 زاوية زنقة سعد 
 3 رقم  مكتب  عالي  امام   & زغلول 

القنيطرة ما ولي :
إنحالل مسبق للشركة.

بوزيان  العالوي  السيد  تعيين 
إعطائه  مع  للشركة  مصفي 
الصالحيات املطلقة للتصرف باسم 

الشركة.
تحدود مقر التصفية ب 65)زاوية)
زنقة سعد زغلول)&)امام عالي مكتب)

رقم)3)القنيطرة.
ذمة) وإبراء) الشركة  تصفية 

املصفي.
بكتابة) (: القانوني) اإلوداع  تم 
اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 
وونيو2121  (29 بتاريخ) بالقنيطرة 

تحت رقم)84191.
341 P

BEST AIR TRANS
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 111.111 درهم

مقرها اإلجتماعي : تجزئة 1489 وفاء 
1 سوق السبت مرآب رقم 2 

القنيطرة
نقل مقر للشركة

على إثر الجمع العام الغير) (: أوال)
العادي املنعقد بتاريخ)25)ماي)2121،)
قررت الجمعية العامة لشركاء)شركة)
BEST AIR TRANS،)شركة محدودة)
الوحيد) الشريك  ذات  املسؤولية 
مقرها  درهم   111.111 رأسمالها)
اإلجتماعي تجزئة 1489 وفاء 1 سوق 
السبت مرآب رقم 2 القنيطرة ما ولي :

نقل مقر الشركة إلى)14)زاوية زنقو)
سبو ومحمد امراوي إقامة ادام شقة)

رقم)18)الطابق الرابع القنيطرة.
تعدول كل من البند 4 من القانون 

األسا�شي.
(: القانوني) اإلوداع  تم   : ثانيا 
اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
وونيو2121  (31 بتاريخ) بالقنيطرة 

تحت رقم)84221.
342 P

TRANS KANTTARI شركة
ش.ذ.م.م ذات شريك وحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقنيطرة بتاريخ)22)وونيو)2121.

 TRANS شركة) تأسيس  تم 

شريك  ذات  ش.ذ.م.م   KANTTARI
وحيد.

املقر اإلجتماعي : 59 إقامة موالي 
عبد العزيز شارع موالي عبد العزيز 

رقم 4 القنيطرة.
الهدف اإلجتماعي :
نقل املستخدمين.

العمليات  كل  عامة  وبصفة 
لها  التي  واملالية  والعقارية  التجارية 
من  والتي  الشركة،  بنشاط  عالقة 

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

التأسيس النهائي.
التسيير : أسند إلى السيد الزروالي 

أنوار.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

وناور إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
مبلغ  في  حدد   : املال  رأس 
111.111.11 درهم، مقسم إلى 1111 
للواحدة،  111درهم  بقيمة  حصة 

سدد اكتتابها وتوزيعها كالتالي :
السيد الزروالي أنوار 1111حصة.

اإلوداع) تم  (: القانوني) اإلوداع 
اإلبتدائية) املحكمة  لدى  (: القانوني)
التجاري) بالسجل  وقيد  بالقنيطرة 
بتاريخ) (61337 بالقنيطرة تحت رقم)

28)وونيو2121.
من أجل املستخرج واإلشارة

343 P

BAZZAR IMMO شركة
ش.ذ.م.م ذات شريك وحيد

تغيير الغرض اإلجتماعي للشركة
وتحويل املقر اإلجتماعي للشركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم) (2121 23وونيو) بالقنيطرة بتاريخ)

تحدود ما ولي تبعا للمحضر.
إلى مقر) املقر اإلجتماعي  تحويل  (
 2 متجر) بالقنيطرة  الكائن  الجدود 
رقم)266)تجزئة اليانس دارنا مهدوة.

إضافة النشاط التالي):
األشغال املختلفة والبناء.

لدى) (: القانوني) اإلوداع  تم 
اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
وونيو2121  (29 بتاريخ) بالقنيطرة 

تحت رقم)84191.
للضبط والنشر

344 P

CLINIQUE NOOR KENITRA
par abréviation CNK

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 1.111.111.11 درهم

املقر اإلجتماعي : 23، زنقة أنوال، 
عمارة فلوري 11، مكتب رقم 4، 

ميموزا القنيطرة
تحويل املقر اإلجتماعي

العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
ديسمبر) (15 بتاريخ) العادي  الغير 
 CLINIQUE(2121،)قرر شركاء)شركة
شركة) (،NOOR KENITRA SARL
رأسمالها) املحدودة  املسؤولية  ذات 
مقرها) درهم  (1.111.111.11
زنقة) (،23 بالقنيطرة) (: اإلجتماعي)
أنوال،)عمارة فلوري)11،)مكتب رقم)

4،)ميموزا ما ولي):
تحويل املقر اإلجتماعي للشركة إلى)
(،1 القدس) تجزئة  الجدود  العنوان 

بقعة)C،)بئر الرامي القنيطرة.
القانون) من  (4 الفصل) تغيير 

األسا�شي للشركة.
باملحكمة) (: القانوني) اإلوداع  تم 
الرقم) تحت  بالقنيطرة  اإلبتدائية 

81126)بتاريخ)21)وناور)2121.
345 P
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JUSTE NUMBER ONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 111.111.11 درهم

املقر اإلجتماعي : 17، زنقة معمورة، 
القنيطرة

السجل التجاري رقم 42965 
القنيطرة

تفويت حصص إجتماعية
وتعيين مسير جدود

وتحويل املقر اإلجتماعي
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
 JUSTE لشركة) بتاريخ  العادي  الغير 
ذات) شركة  (NUMBER ONE

املسؤولية املحدودة تقرر ما ولي):
حصة) (51 املصادقة على تفويت)
111)درهم للحصة) إجتماعية بقيمة)
لغريب،) فاطمة  السيدة  ملك  في 

لفائدة السيد املسكيني عزيز.
تعيين السيد املسكيني عزيز مسير)

وحيد للشركة وملدة غير محدودة.
(،17 من) اإلجتماعي  املقر  تحويل 
 159 إلى) القنيطرة  معمورة،) زنقة 
تجزئة العامرية شاطئ مهدوة الطابق)

الثاني رقم)1)القنيطرة.
باملحكمة) (: القانوني) اإلوداع  تم 
رقم) تحت  بالقنيطرة  اإلبتدائية 

.82318
346 P

STARTRO SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 111.111.11 درهم

املقر اإلجتماعي : 26 زنقة أبي زرعة، 
39 شارع موالي عبد العزيز و86 
مكرر شارع موالي عبد الرحمان 
عمارة A، إقامة الرضوان، مكتب 

رقم 7 القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�شي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 STARTRO SERVICES(:(التسمية

. SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد).
أبي) زنقة  (26 (: اإلجتماعي) املقر 
شارع موالي عبد العزيز) (39 زرعة،)
و86)مكرر شارع موالي عبد الرحمان)
مكتب) الرضوان،) إقامة  (،A عمارة)

رقم)7)القنيطرة.
موضوع الشركة):

أو) املختلفة  األشغال  في  املقاولة 
البناء.

تأجير املعدات والعتاد.
تاجر.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) (111.111.11 الشركة في مبلغ)
إجتماعية) حصة  (1111 إلى) مقسم 
محررة) للواحدة،) درهم  (111 بقيمة)
بكاملها،)مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):
 1111 السالمي) سعد  السيد 

حصة.
املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند التسيير إلى السيد)
سعد السالمي.

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

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)61361)بتاريخ)29)وونيو)2121.
347 P 

PHYTO FUTUR
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 111.111.11 درهم
املقر اإلجتماعي : حد اوالد 

جلول جماعة سيدي محمد 
بنمنصورالقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�شي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 PHYTO FUTUR (: التسمية)
. SARL AU

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

اوالد  حد   : اإلجتماعي) املقر 
محمد  سيدي  جماعة  جلول 

بنمنصورالقنيطرة.
موضوع الشركة :

بيع بالجملة املواد الفالحية.
رأسمال الشركة : حدد رأس مال 
الشركة في مبلغ 111.111.11 درهم 
إجتماعية  حصة   1111 إلى  مقسم 
للواحدة، محررة  111 درهم  بقيمة 
على  وموزعة  مكتتبة  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :
 1111 عائشة  بنعقة  السيدة 

حصة.
املدة : 99 سنة.

إلى  التسيير  hسند   : التسيير 
السيدة بنعقة عائشة.

السنة املالية : من فاتح وناور إلى 
31 ديسمبر .

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 61333 بتاريخ 28 وونيو 2121.
348 P

األستاذ محمدرشيد التدالوي
موثق بالدالبيضاء

67/69)شارع موالي إدريس األول الطابق األول)
الشقة رقم)3 

الهاتف):)15.22.82.18.99
15.22.82.25.25.88 

الفاكس):)15.22.82.15.42

GIRONDE INVEST
S.A.R.L.A.U

GIRONDE INVEST تأسيس شركة
S.A.R.L.A.U

شركة محدودة املسؤولية بشريك 
وحيد

رأسمال إجتماعي : 111.111 درهم
28زنقة الغضفة الطابق األر�شي 

مكتب رقم 1 املعاريف الدارالبيضاء
تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�شى 
األستاذ محمد رشيد التدالوي موثق)
بالدارالبيضاء)بتاريخ)15)وونيو)2121 
للشركة) األسا�شي  النظام  وضع  تم 

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد بالخصائص التالية):

 GIRONDE INVEST (: التسمية)

محدودة) شركة   S.A.R.L.A.U

املسؤولية بشريك وحيد.

الهدف اإلجتماعي):)تهدف الشركة)

خارج) أو  املغرب  داخل  القيام  إلى 

املغرب ب):

اإلنعاش العقاري.

والتجارة) والتصدور  االستيراد 

وتمثيل) والعمولة  عام  بشكل 

املنتجات والعالمات التجارية.

الوساطة.

بكافة) العقارات  وإدارة  إنشاء)

في) بما  الطرق،) وبكافة  أشكالها 

واملتعلقة) املرتبطة  األعمال  ذلك 

باإلنشاءات العقارية.

أنواع) جميع  واقتناء) اكتساب 

غير) أو  مبنية  كانت  سواء) األرا�شي 

مبنية وكذلك أي عقار.

تحويل العقارات وبيعها على شكل)

شكل) على  مشتركة  عقارية  ملكية 

قطع أو الوحدة.

العمليات) جميع  عام  وبشكل 

أو) التجارية  أو  الفنية  أو  التقنية 

أو) املنقولة  أو  املالية  أو  الصناعية 

العقارية التي قد تكون مرتبطة بشكل)

مباشر أو غير مباشر بغرض الشركة أو)

من املحتمل أن تساهم في توسيعها.
املقر اإلجتماعي):)28زنقة الغضفة 

 1 رقم  مكتب  األر�شي  الطابق 

املعاريف الدارالبيضاء.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

وحدد   : اإلجتماعي  الرأسمال 
 111.111 مبلغ  في  الشركة  رأسمال 

الشكل  على  جميعها  محررة  درهم 

التالي :

 111.111 حودر  هند  السيدة 

درهم.

املجموع : 111.111 درهم
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في  الحصص  تحدد   : الحصص 

كل  قيمة  إجتماعية  حصة   1111

جميعها  محررة  درهم   111 حصة 

على الشكل التالي :

السيدة هند حودر 1111 حصة.

املجموع 1111 حصة .

السنة اإلجتماعية : من فاتح وناور 

إلى 31 ديسمبر.

الشركة ملدة غير  : تسير  التسيير 

محددة من طرف السيدة هند حودر.

وتلتزم الشركة في جميع عقودها 

بالتوقيع املنفرد ملسيرتها السيدة هند 

حودر.

باملركز  القانوني  اإلوداع  تم 

بالدارالبيضاء  لإلستثمار  الجهوي 

عدد  تحت   2121 وونيو   23 بتاريخ 

.518143
للخالصة والبيان

األستاذ محمدرشيد التدالوي

350 P

األستاذ محمدرشيد التدالوي

موثق بالدالبيضاء
67/69)شارع موالي إدريس األول الطابق األول)

الشقة رقم)3 

الهاتف):)15.22.82.18.99

15.22.82.25.25.88 

الفاكس):)15.22.82.15.42

MONDAR INVEST
S.A.R.L.A.U

MONDAR INVEST تأسيس شركة
S.A.R.L.A.U

شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد
رأسمال إجتماعي : 111.111 درهم
28زنقة الغضفة الطابق األر�شي 

مكتب رقم 1 املعاريف الدارالبيضاء

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�شى 

األستاذ محمد رشيد التدالوي موثق)

بالدارالبيضاء)بتاريخ)15)وونيو)2121 

للشركة) األسا�شي  النظام  وضع  تم 

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد بالخصائص التالية):

 MONDAR INVEST (: التسمية)

محدودة) شركة   S.A.R.L.A.U

املسؤولية بشريك وحيد.

الهدف اإلجتماعي):)تهدف الشركة)
خارج) أو  املغرب  داخل  القيام  إلى 

املغرب ب):
اإلنعاش العقاري.

والتجارة) والتصدور  االستيراد 
 بشكل عام والعمولة وتمثيل املنتجات

والعالمات التجارية.
الوساطة.

بكافة) العقارات  وإدارة  إنشاء)
في) بما  الطرق،) وبكافة  أشكالها 
واملتعلقة) املرتبطة  األعمال  ذلك 

باإلنشاءات العقارية.
أنواع) جميع  واقتناء) اكتساب 
غير) أو  مبنية  كانت  سواء) األرا�شي 

مبنية وكذلك أي عقار.
تحويل العقارات وبيعها على شكل)
شكل) على  مشتركة  عقارية  ملكية 

قطع أو الوحدة.
العمليات) جميع  عام  وبشكل 
التجارية أو  الفنية  أو   التقنية 
املنقولة أو  املالية  أو  الصناعية   أو 
مرتبطة) تكون  قد  التي  العقارية  أو 
بغرض) مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 
الشركة أو من املحتمل أن تساهم في)

توسيعها.
املقر اإلجتماعي):)28زنقة الغضفة 
 1 رقم  مكتب  األر�شي  الطابق 

املعاريف الدارالبيضاء.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.
وحدد   : اإلجتماعي  الرأسمال 
 111.111 مبلغ  في  الشركة  رأسمال 
الشكل  على  جميعها  محررة  درهم 

التالي :
 111.111 حودر  هند  السيدة 

درهم.
املجموع : 111.111 درهم

في  الحصص  تحدد   : الحصص 
كل  قيمة  إجتماعية  حصة   1111
جميعها  محررة  درهم   111 حصة 

على الشكل التالي :
السيدة هند حودر 1111 حصة.

املجموع 1111 حصة .
السنة اإلجتماعية : من فاتح وناور 

إلى 31 ديسمبر.

الشركة ملدة غير  : تسير  التسيير 
محددة من طرف السيدة هند حودر.
وتلتزم الشركة في جميع عقودها 
بالتوقيع املنفرد ملسيرتها السيدة هند 

حودر.
باملركز  القانوني  اإلوداع  تم 
بالدارالبيضاء  لإلستثمار  الجهوي 
عدد  تحت   2121 وونيو   23 بتاريخ 

.518143
للخالصة والبيان

األستاذ محمدرشيد التدالوي
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األستاذ محمدرشيد التدالوي

موثق بالدالبيضاء

67/69)شارع موالي إدريس األول الطابق األول)

الشقة رقم)3 

الهاتف):)15.22.82.18.99

15.22.82.25.25.88 

الفاكس):)15.22.82.15.42

GLOBEN INVEST
S.A.R.L.A.U

GLOBEN INVEST تأسيس شركة
شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد
رأسمال إجتماعي : 111.111 درهم
28زنقة الغضفة الطابق األر�شي 

مكتب رقم 1 املعاريف الدارالبيضاء
تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�شى 
األستاذ محمد رشيد التدالوي موثق)
بالدارالبيضاء)بتاريخ)15)وونيو)2121 
للشركة) األسا�شي  القانون  وضع  تم 
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد بالخصائص التالية):
 GLOBEN INVEST (: التسمية)
محدودة) شركة   S.A.R.L.A.U

املسؤولية بشريك وحيد.
الهدف اإلجتماعي):)تهدف الشركة)
خارج) أو  املغرب  داخل  القيام  إلى 

املغرب ب):
اإلنعاش العقاري.

والتجارة) والتصدور  االستيراد 
وتمثيل) والعمولة  عام  بشكل 

املنتجات والعالمات التجارية.
الوساطة.

بكافة) العقارات  وإدارة  إنشاء)
في) بما  الطرق،) وبكافة  أشكالها 
واملتعلقة) املرتبطة  األعمال  ذلك 

باإلنشاءات العقارية.

أنواع) جميع  واقتناء) اكتساب 

غير) أو  مبنية  كانت  سواء) األرا�شي 

مبنية وكذلك أي عقار.

تحويل العقارات وبيعها على شكل)

شكل) على  مشتركة  عقارية  ملكية 

قطع أو الوحدة.

العمليات) جميع  عام  وبشكل 

أو) التجارية  أو  الفنية  أو  التقنية 

أو) املنقولة  أو  املالية  أو  الصناعية 

العقارية التي قد تكون مرتبطة بشكل)

مباشر أو غير مباشر بغرض الشركة أو)

من املحتمل أن تساهم في توسيعها.
املقر اإلجتماعي):)28زنقة الغضفة 

 1 رقم  مكتب  األر�شي  الطابق 

املعاريف الدارالبيضاء.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

وحدد   : اإلجتماعي  الرأسمال 
 111.111 مبلغ  في  الشركة  رأسمال 

الشكل  على  جميعها  محررة  درهم 

التالي :

 111.111 حودر  هند  السيدة 

درهم.

املجموع : 111.111 درهم

في  الحصص  تحدد   : الحصص 

كل  قيمة  إجتماعية  حصة   1111

جميعها  محررة  درهم   111 حصة 

على الشكل التالي :

السيدة هند حودر 1111 حصة.

املجموع 1111 حصة .

السنة اإلجتماعية : من فاتح وناور 

إلى 31 ديسمبر.

الشركة ملدة غير  : تسير  التسيير 

محددة من طرف السيدة هند حودر.

وتلتزم الشركة في جميع عقودها 

بالتوقيع املنفرد ملسيرتها السيدة هند 

حودر.

باملركز  القانوني  اإلوداع  تم 

بالدارالبيضاء  لإلستثمار  الجهوي 

عدد  تحت   2121 وونيو   23 بتاريخ 

.518147
للخالصة والبيان

األستاذ محمدرشيد التدالوي

352 P
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األستاذ محمدرشيد التدالوي

موثق بالدارالبيضاء

67/69)شارع موالي إدريس األول الطابق األول)

الشقة رقم)3 

الهاتف):)15.22.82.18.99

15.22.82.25.25.88 

الفاكس):)15.22.82.15.42

BALZAK INVEST
S.A.R.L.A.U

BALZAK INVEST تأسيس شركة
S.A.R.L.A.U

شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد

رأسمال إجتماعي : 111.111 درهم

28زنقة الغضفة الطابق األر�شي 

مكتب رقم 1 املعاريف الدارالبيضاء

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�شى 

األستاذ محمد رشيد التدالوي موثق)

بالدارالبيضاء)بتاريخ)15)وونيو)2121 

للشركة) األسا�شي  القانون  وضع  تم 

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد بالخصائص التالية):

 BALZAK INVEST (: التسمية)

محدودة) شركة   S.A.R.L.A.U

املسؤولية بشريك وحيد.

الهدف اإلجتماعي):)تهدف الشركة)

خارج) أو  املغرب  داخل  القيام  إلى 

املغرب ب):

اإلنعاش العقاري.

والتجارة) والتصدور  االستيراد 

وتمثيل) والعمولة  عام  بشكل 

املنتجات والعالمات التجارية.

الوساطة.

بكافة) العقارات  وإدارة  إنشاء)

في) بما  الطرق،) وبكافة  أشكالها 

واملتعلقة) املرتبطة  األعمال  ذلك 

باإلنشاءات العقارية.

أنواع) جميع  واقتناء) اكتساب 

غير) أو  مبنية  كانت  سواء) األرا�شي 

مبنية وكذلك أي عقار.

تحويل العقارات وبيعها على شكل)

شكل) على  مشتركة  عقارية  ملكية 

قطع أو الوحدة.

العمليات) جميع  عام  وبشكل 

التجارية أو  الفنية  أو   التقنية 

املنقولة أو  املالية  أو  الصناعية   أو 

مرتبطة) تكون  قد  التي  العقارية  أو 

بغرض) مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

الشركة أو من املحتمل أن تساهم في)

توسيعها.

زنقة   28 (: اإلجتماعي) املقر 

الغضفة الطابق األر�شي مكتب رقم 

1 املعاريف الدارالبيضاء.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

وحدد   : اإلجتماعي  الرأسمال 

 111.111 مبلغ  في  الشركة  رأسمال 

الشكل  على  جميعها  محررة  درهم 

التالي :

 111.111 حودر  هند  السيدة 

درهم.

املجموع : 111.111 درهم

في  الحصص  تحدد   : الحصص 

كل  قيمة  إجتماعية  حصة   1111

جميعها  محررة  درهم   111 حصة 

على الشكل التالي :

السيدة هند حودر 1111 حصة.

املجموع 1111 حصة .

السنة اإلجتماعية : من فاتح وناور 

إلى 31 ديسمبر.

الشركة ملدة غير  : تسير  التسيير 

محددة من طرف السيدة هند حودر.

وتلتزم الشركة في جميع عقودها 

بالتوقيع املنفرد ملسيرتها السيدة هند 

حودر.

باملركز  القانوني  اإلوداع  تم 

بالدارالبيضاء  لإلستثمار  الجهوي 

عدد  تحت   2121 وونيو   23 بتاريخ 

.518145
للخالصة والبيان

األستاذ محمدرشيد التدالوي
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االستاذ محمد رشيد التدالوي
موثق بالدار البيضاء

67/69)شارع موالي ادريس األول،)الطابق األول)
الشقة رقم)3

1522821899/152282252588
الفاكس):)1522821542

LELER INVIST
SARL AU

رأسمال اجتماعي : 111.111 درهم
28 زنقة الغضفة الطابق األر�شي 

مكتب رقم 1 املعاريف الدار البيضاء
تأسيس شركة

بمقت�شى عقد توثيق تلقاه األستاذ)
بالدار) التدالوي موثق  محمد رشيد 
تم) (،2121 وونيو) (15 بتاريخ) البيضاء)
وضع النظام األسا�شي للشركة ذات)
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص اآلتية):
 LECLER INVEST (: التسمية)

.SARL AU
الهدف االجتماعي):)تهدف الشركة)

إلى القيام داخل أو خارج املغرب ب):
اإلنعاش العقاري.

والتجارة) والتصدور  االستيراد 
وتمثيل) والعمولة  عام  بشكل 

املنتجات والعالمات التجارية.
الوساطة.

بكافة) العقارات  وإدارة  إنشاء)
في) بما  الطرق،) وبكافة  أشكالها 
واملتعلقة) املرتبطة  األعمال  ذلك 

باإلنشاءات العقارية.
أنواع) جميع  وإقتناء) اكتساب 
غير) أو  مبنية  كانت  سواء) األرا�شي 

مبنية وكذلك أي عقار.
تحويل العقارات وبيعها على شكل)
شكل) على  مشتركة  عقارية  ملكية 

قطع أو الوحدة.
العمليات) جميع  عام  وبشكل 
التجارية أو  الفنية  أو   التقنية 
املنقولة أو  املالية  أو  الصناعية   أو 
مرتبطة) تكون  قد  التي  العقارية  أو 
بغرض) مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 
الشركة أو من املحتمل أن تساهم في)

توسيعها.
املقر االجتماعي):)28)زنقة الغضفة)
الطابق األر�شي مكتب رقم)1)املعاريف)

الدار البيضاء.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تسجيلها)
بالسجل التجاري.

وحدد) (: االجتماعي) الرأسمال 
 111.111 مبلغ) في  الشركة  رأسمال 
الشكل) على  جميعها  محررة  درهم 

التالي):
 111.111 حودر) هند  السيدة 

درهم.
املجموع):)111.111)درهم،)محررة)

جميعها على الشكل التالي):
في) الحصص  تحدد  (: الحصص)
كل) قيمة  اجتماعية  حصة  (1111
حصة)111)درهم محررة جميعها على)

الشكل التالي):
السيدة هند حودر)1111)حصة.

املجموع):)1111)حصة.
السنة االجتماعية من فاتح وناور)

إلى)31)ديسمبر.
تسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)

محددة من السيدة هند حودر.
وتلتزم الشركة في جميع عقودها)
بالتوقيع املنفرد ملسيرها السيدة هند)

حودر.
تم اإلوداع القانوني املركز الجهوي)
بتاريخ) البيضاء) بالدار  لالستثمار 
23)وونيو)2121،)تحت رقم)518149.
354 P

دووان األستاذ حمزة بوقد
موثق

185،)شارع عبد املومن،)الطابق)1)الخامس،)
الدار البيضاء

الهاتف):)1522491917/522213646

CHAABANIBDK BUILDING
ش م م

راسمالها : 111.111 درهم
مقرها االجتماعي : الدار البيضاء 13 
زنقة احمد املجاطي إقامة لي الب 

الطابق األول رقم 8
بمقت�شى عقد موثق بتاريخ)4)ماي)
تأسيس) تم  (،2121 ماي) و5) (2121
شركة ذات مسؤولية محدودة،)تتميز)

بالخصائص التالية):
التسمية):)YC INVEST)ش م م.

وبيع) اقتناء) (: االجتماعي) الغرض 
العقارات،)أرا�شي مبنية وغير مبنية.
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تشييد جميع أنواع املباني.
أنواع) جميع  كراء،) شراء،) بيع،)

املباني.
واملواد) السلع  جميع  استيراد 

املستعملة في مجال البناء.
بصفة عامة القيام بكل العمليات)
مباشرة) غير  أو  مباشرة  املرتبطة 

بالنشاط التجاري للشركة.
البيضاء) الدار  (: االجتماعي) املقر 
13،)زنقة احمد املجاطي إقامة لي الب)

الطابق األول رقم)8.
الرأسمال):)حدد في مبلغ)111.111 
حصة من) (1111 إلى) مقسم  درهم،)

قيمة)111)درهم للواحدة.
 511 الشعبني) وونس  السيد 

حصة.
 511 بودريقة) ضحى  السيدة 

حصة.
السيد وونس الشعبني) (: التسيير)
مسيرو) بودريقة  ضحى  والسيدة 

الشركة ملدة غير محدودة.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  التجاري 
البيضاء)في)19)ماي)2121،)تحت رقم)

.513893
355 P

دووان األستاذ حمزة بوقد
موثق

185،)شارع عبد املومن،)الطابق)1)الخامس،)
الدار البيضاء

الهاتف):)1522491917/522213646

 KOTEKIMMOBILIERE
ش م م

راسمالها : 11.111 درهم
مقرها االجتماعي : الدار البيضاء 13 
زنقة احمد املجاطي إقامة لي الب 

الطابق األول رقم 8
بتاريخ) موثق  عقد  بمقت�شى 
شركة) تأسيس  تم  (،2121 ماي) (4
تتميز) محدودة،) مسؤولية  ذات 

بالخصائص التالية):
التسمية):)

KOTEKIMMOBILIERE)ش م م.
وبيع) اقتناء) (: االجتماعي) الغرض 

العقارات،)أرا�شي مبنية وغير مبنية.
تشييد جميع أنواع املباني.

أنواع) جميع  كراء،) شراء،) بيع،)

املباني.

واملواد) السلع  جميع  استيراد 

املستعملة في مجال البناء.

بصفة عامة القيام بكل العمليات)

مباشرة) غير  أو  مباشرة  املرتبطة 

بالنشاط التجاري للشركة.

البيضاء) الدار  (: االجتماعي) املقر 

13،)زنقة احمد املجاطي إقامة لي الب)

الطابق األول رقم)8.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)11.111 

من) حصة  (111 إلى) مقسم  درهم،)

للسيد) للواحدة  درهم  (111 قيمة)

وونس الشعبني.

السيد وونس الشعبني) (: التسيير)

مسير الشركة ملدة غير محدودة.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  التجاري 

البيضاء)في)19)ماي)2121،)تحت رقم)

.513891

356 P

شركة الحسابات

التسييرـ)الدراسات والجباوات

STE EL JAWAHIR POUR 

 LA FABRICATION DE

SANDALS ET BOTTES 

EN PLASTIC
SARL

زنقة ابن زيدون الحي الصناعي 

الدكارات فاس

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

28)ماي)2121،)مسجل بنفس املدونة)

تحليل) تم  (،2121 وونيو) (22 بتاريخ)

املحدودة،) املسؤولية  ذات  شركة 

ذات املميزات التالية):

 EL JAWAHIR POUR LA

 FABRICATION DE SANDALES

.ET BOTTES EN PLASTIC

تحليل) تم  لقد  (: الشركة) تحليل 

العام) الجمع  بموافقة  الشركة 

وتسمية السيد هنيدة عبد اللطيف)

مصفي الشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإلوداع  تم 
بفاس) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2121 وونيو) (23 بتاريخ)

.21/3171
السجل التجاري)16111.

357 P

شركة الحسابات
التسييرـ)الدراسات والجباوات

STE BABLLAH PLAST
SARL AU

 N°97 POLE(INDUSTRIEL(AIN
CHKEF - FES

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
3)وونيو)2121،)مسجل بنفس املدونة)
بتاريخ)21)وونيو)2121،)تم تغيير املقر)
املسؤولية) ذات  للشركة  االجتماعي 

املحدودة،)ذات املميزات التالية):
 STE BABLLAH (: التسمية)
مسؤولية) ذات  شركة  (PLAST

محدودة وشريك وحيد.
تغيير املقر االجتماعي.

إلى) االجتماعي  املقر  نقل  تم  لقد 
تجزئة مبروكة)116)بنسودة فاس.

كتابة) لدى  القانوني  اإلوداع  تم 
بفاس) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2121 وونيو) (23 بتاريخ)

.21/3172
السجل التجاري)38877.

358 P

شركة الحسابات
التسييرـ)الدراسات والجباوات

STE FEDEX PLAST
SARL AU

 N°5 ROUTE(DE(SEFROU(LOT
AL(BASRJA(LOT(N° 7 - FES

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بنفس) مسجل  (،2121 12)أبريل)
املدونة بتاريخ)4)ماي)2121،)تم تحليل)
املحدودة،) املسؤولية  ذات  شركة 

ذات املميزات التالية):
شركة ذات) (STE FEDEX PLAST

مسؤولية محدودة وشريك واحد.
تجزئة) صفرو  طريق  (5 رقم)

البصرية،)تجزئة)7)فاس.

تغيير املقر االجتماعي.
لقد تم نقل املقر االجتماعي إلى س)
62)مكرر القطب الحضري) تجزئة) (1
راس املاء)الحي الصناعي عين الشقف)

فاس.
كتابة) لدى  القانوني  اإلوداع  تم 
بفاس) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (،2121 وونيو) (23 بتاريخ)

.2121/3171
رقم السجل التجاري)63941.

359 P

فسخ عقد تسيير حر ألصل 
تجاري

SARL AU
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
 TRAITEUR GROUPE لشركة)
SARL AU)املؤرخ في)21)وونيو)2121،)
الحر لألصل) التسيير  تم فسخ عقد 
 RESTAURANT املسمى) التجاري 
الكائن) (،NAIL (HOTEL AYMEN(
بسيدي) الثاني  الحسن  بشارع 
السيد) طرف  من  واملوقع  سليمان 
عبد الحق خربوش الحامل للبطاقة)
بصفته) (G112926 رقم) الوطنية 
وشركة) التجاري  لألصل  مالك 

.TRAITEUR GROUPE SARL AU
التجاري) السجل  في  املسجلة 
تحت رقم)36973)واملمثلة في شخص)
بصفتها) العيدي،) اسماعيل  السيد 

مسيرا حرا لألصل التجاري.
الفسخ) عقد  تسجيل  تم 
بمكناس) للضرائب  العامة  باملدورية 
رقم) تحت  (،2121 وونيو) (23 بتاريخ)

.22117/2121
360 P

DUST ORIENT
SARL AU

رأسمالها : 111.111 درهم
املقر االجتماعي : 121 تجزئة رياض 
اوالد مطاع سكتور 2 شقة رقم 2، 

تمارة
حل الشركة

بمقت�شى عقد عرفي بتمارة بتاريخ)
شركة) قرر شركاء) (،2121 أبريل) (16
دوست أورويون ش ذ م م ش وما ولي):
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حل لشركة دوست أوريون،)ش ذ)

م م ش و.

بطاش) نادوة  السيدة  وتعيين 

التصفية) عنوان  للشركة  كمصفية 

مطاع) أوالد  رياض  تجزئة  (121 هو)

سكتور)2)شقة رقم)2،)تمارة.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

6132)في) االبتدائية بتمارة تحت رقم)

29)وونيو)2121.

361 P

NASMED
شركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 111.111 درهم

املقر االجتماعي : حي ابن سينا 

قسارية أنوال متجر رقم 5 تمارة 

املركز، تمارة

تأسيس
بموجب عقد عرفي بتاريخ)8)وونيو)
تمت املصادقة على القانون) (،2121

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة ذات الخصائص اآلتية):

.NASMED(:(التسمية التجارية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

الطبية،) األدوات  بيع  (: الهدف)

بالتقسيط أو الجملة.

العمليات) جميع  عامة  بصفة 

املرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة)

بنشاط الشركة.

سينا) ابن  حي  (: االجتماعي) املقر 

تمارة) (5 رقم) متجر  انوال  قسارية 

املركز تمارة.
درهم) (111.111 املال) رأس 

فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسمة 

111)درهم للحصة الواحدة.

املدة):)99)سنة بعد التأسيس.

السيدة عرو�شي ناسيم) (: التسيير)

ملدة غير محدودة.

وقد تم اإلوداع القانوني باملحكمة)

(،2121 االبتدائية بتاريخ فاتح ووليو)

تحت رقم السجل التجاري)133667.

362 P

XARITECH
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
راسمالها : 111.111 درهم

املقر االجتماعي : رقم 14 دوار والد 
عقبة عين عتيق، تمارة

تأسيس
ماي) (7 بموجب عقد عرفي بتاريخ)
تمت املصادقة على القانون) (،2121
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ذات) واحد  بشريك  محدودة 

الخصائص اآلتية):
.XARITECH(:(التسمية التجارية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
مسؤولية محدودة بشريك واحد.

الهدف):)ميكانيكي.
البناء)واألشغال املختلفة.

العمليات) جميع  عامة  بصفة 
املرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة)

بنشاط الشركة.
املقر االجتماعي):)رقم)14)دوار والد)

عقبة عين عتيق تمارة.
درهم) (111.111 (: املال) رأس 
فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسمة 

111)درهم للحصة الواحدة.
املدة):)99)سنة بعد التأسيس.

السيد مطيع مصطفى) (: التسيير)
ملدة غير محدودة.

وقد تم اإلوداع القانوني باملحكمة)
ماي) (25 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 
التجاري) السجل  رقم  تحت  (،2121

.133149
363 P

STE SORADAK
شركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 111.111 درهم
املقر االجتماعي : حي الحسني

رقم 1222 الداخلة
فسخ مسبق للشركة

العام االستثنائي) الجمع  بموجب 
2121)للشركة ذات) 15)وونيو) بتاريخ)
 STE املسماة) املحدودة  املسؤولية 
 111.111 رأسمالها) (SORADAK
مقرها بالداخلة حي الحسني) درهم،)

رقم)1222،)قرر الشركاء)ما ولي):

فسخ مسبق للشركة.

لهروت) محمد  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

حي) (: التالي) العنوان  تحدود  تم 

1222)بالداخلة كمكان) الحسني رقم)

لتصفية الشركة.

وقد تم اإلوداع القانوني باملحكمة)

الذهب) واد  بالداخلة  االبتدائية 

رقم) تحت  (،2121 وونيو) (28 بتاريخ)

.1139

364 P

ISMO INVEST
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم تأسيس شركة) (،2121 16)وونيو)

مميزاتها) محدودة  مسؤولية  ذات 

كالتالي):

مسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

محدودة.

.ISMO INVEST(:(التسمية

غرض) (: االجتماعي) الغرض 

الشركة في كل من املغرب والخارج.

املشاركة بأي شكل من األشكال في)

جميع الشركات وكذلك إدارة ومراقبة)

وتطوير هذه املشاركة،)امتالك جميع)

طريق) عن  والحقوق  املالية  األوراق 

الشراء،) خيار  أو  حصص  املشاركة،)

استيعاب أو دمج وبأي طريقة أخرى.

أي) وتطوير  تأسيس  في  املشاركة 

تجارية) أو  صناعية  مالية  مؤسسة 

من) لها سواء) املساعدة  وتقدوم كل 

بأي) أو  أو الضمانات  التمويل  خالل 

طريقة أخرى.

واستغالل) نقل  شراء،) حيازة،)

والعالمات) االختراع  براءات  جميع 

تراخيص) أو  والنماذج  التجارية 

براءات االختراع وجميع العمليات.

وبشكل) قرض،) أي  في  االكتتاب 

عام،)استخدام أي وسيلة تمويل من)

تمويل) إعادة  أو  تمويل  تمكين  أجل 

نشاط الشركة.

العمليات) جميع  عام،) وبشكل 

الصناعية،)املالية،)التجارية املنقولة)

وغير املنقولة والتي قد تكون مرتبطة)

بشكل مباشر أو غير مباشر بالغرض)

االجتماعي للشركة أو بأغراض مماثلة)

نشاط) تطوير  شأنها  من  مرتبطة  أو 

الشركة.

(،11 العمارة) (: االجتماعي) املقر 
أكدال،) ملوية  زنقة  (،5 رقم) الشقة 

الرباط.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تسجيل)

الشركة في السجل التجاري.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  وناور 

سنة.

في) وتحدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

إلى) مقسمة  درهم،) (11.111 مبلغ)

 111 بقيمة) اجتماعية  حصة  (111

درهم للحصة الواحدة،)مسجلة كليا)

ومحررة ومخصصة للشركاء)كما ولي):

  INTERNATIONAL MOROCCAN

حصة) (51  CONGLOMERATE

اجتماعية.

 VERETTE SCHIMMEL السيدة)

LIVESCHITZ 51)حصة اجتماعية.

املجموع):)111)حصة اجتماعية.

كمسيرون) تعيين  تم  (: التسيير)

للشركة وملدة غير محدودة):

الفهري،) الفا�شي  احمد  السيد 

(،1964 أغسطس) (11 بتاريخ) املزداد 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  والحامل 
الجنسية،) مغربي  (L141588 رقم)
واد) زنقة  أكدال،) بالرباط  قاطن 

املخازن إقامة مريم)4)الشقة رقم)8.

 VERETTE SCHIMMEL السيدة)

 21 بتاريخ) املزدادة  (LIVSCHITZ

السفر) لجواز  حاملة  (،1964 ووليو)
سويسرية) (،X3857191 رقم)

 7 YITZCHAK ب) قاطنة  الجنسية 

 CREMIEUX( ST( ،( 9310911

.(،JURUSALEM ISRAEL
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

بالرباط)153187.

365 P
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STE TELECOM
شركة ذاتا مسؤولية محدودة من 

شريك وحيد
رأسمالها):)26.666.711)درهم

زنقة) (26 (: االجتماعي) املقر 

عمارة) اإلداري  الحي  أندالو�شي 

 7 أناطوليا الطابق األول مكتب رقم)

طنجة

السجل التجاري):)82933

تفويت حصص اجتماعية

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة) فوتت  (،2121 وونيو) (2

 TECHNOLOGY CAPITAL

شركة) لفائدة  (INVEST SARL AU

 INTERNATIONAL MOROCCAIN

جميع) (CONGLOMERATE SARL

الحصص التي تمتلكها في الرأسمال)

 STG TELECOM االجتماعي لشركة)

أي)131.667)حصة اجتماعية.

الشريك) مداوالت  بمقت�شى 

تمت) (،2121 وونيو) (4 الوحيد بتاريخ)

الحصص) تفويت  على  املصادقة 

املبينة أعاله.

لجنة) أعضاء) مهام  مدة  إنهاء)

اإلدارة اعتبارا من)4)وونيو)2121.

ليتالءم) األسا�شي  النظام  اعتماد 

املسؤولية) ذات  الشركات  مع 

املحدودة من شريك وحيد.

السيد) استقالة  على  املصادقة 

محمد عدنان الوسيني الساحلي من)

وونيو) (4 من) ابتداء) كمسير  مهامه 

.2121

الفا�شي) احمد  السيد  تعيين 

مزداد) الجنسية  مغربي  الفهري،)

 1964 أغسطس) (11 بتاريخ) بتطوان 

رقم الوطنية  للبطاقة   الحامل 

القاطن بالرباط أكدال) (N L41588
زنقة واد املخازن إقامة مريم)4)الشقة)
رقم)8)بصفته مسير ملدة غير محدودة.

اإلوداع) تم  (: القانوني) اإلوداع 

في) بطنجة  التجارية  باملحكمة 

31)وونيو)2121،)تحت رقم)244112.

366 P

شركة ب ؤ جعف ش م م ش و

378، شراع حسن الثاني، شقة رقم 

2، الرباط

العام) الجمع  ملحضر  تبعا 

ماي) (17 بتاريخ) للشركاء) االستثنائي 

بتاريخ) الرباط  في  املسجلة  (،2121

29)ماي)2121،)تقرر ما ولي):

إلى) للشركة  التجاري  املقر  تغيير 

العنوان التالي):)حي شيخ املفضل زنقة)

االرك رقم)118،)سال.

تحيين النظام األسا�شي للشركة.

تم اإلوداع القانوني لدى املحكمة)

ووليو) فاتح  بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2121،)تحت رقم)115919.

367 P

بولزانو كار

ش م م من طرف ش و

رقم 1323، زنقة واد فاس،

حي السالم، سال

العام) الجمع  ملحضر  تبعا 

ماي) (17 بتاريخ) للشركاء) االستثنائي 

2121،)املسجلة في الرباط بتاريخ)29 

ماي)2121،)تقرر ما ولي):

السيد) وملكها  حصة  (511 بيع)

حتحوت كمال البطاقة الوطنية رقم)

بنكيران) السيد  لفائدة  (AB638331

.AA3919(جعفر البطاقة عدد

املسماة) الشركة  شركاء) قرر 

الشكل) تغيير  م  م  ش  كار  بولزانو 

القانوني للشركة املذكورة من شركة)

ذات مسؤولية محدودة ش م م إلى)

مع) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك واحد،)ش م م من طرف ش و.

تحيين النظام األسا�شي للشركة.

تم اإلوداع القانوني لدى املحكمة)

وونيو) (28 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

2121،)تحت رقم)36981.

368 P

NGDM
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 3.000.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : LOT 65

 QUARTIER INDUSTRIEL HAY
RAHMA SARLE

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم) قد  بسال،) (،2121 11)وونيو)
املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 
تحمل) والتي  الوحيد  بالشريك 

الخصائص التالية):
.NGDM SARL AU(:(التسمية

وشراء،) بيع  (: االجتماعي) الهدف 
اشغال عمومية أو بناء.

 3.111.111 (: الشركة) رأسمال 
حصة) (31.111 على) مقسم  درهم 

بثمن)111)درهم للحصة الواحدة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
حي) (65 تجزئة) (: االجتماعي) املقر 

الصناعي حي الرحمة،)سال.
التسيير):)السيد بوشعيب الزروالي)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.AB88961(رقم
مسير للشركة ملدة غير محدودة.

اإلوداع) تم  (: القانوني) اإلوداع 
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

االبتدائية بسال.
(: التجاري) السجل  في  اإلندراج 
سجلت الشركة في السجل التجاري)

بالرباط تحت رقم)34157.
369 P

STE DINICE NEGOCE
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : HAY

ALMASSIRA 03 RUE(IFRANE
N° 25 DAKHLA

RC : 17835
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
وونيو) (24 بتاريخ) االستثنائي املنعقد 

2121،)تم تقرير ما ولي):

السيد) حصة  (331 وتفويت) بيع 

لفائدة) الشركة  في  جبير،) هشام 

السيد ووسف برياش.

طرف) من  حاليا  الشركة  تسيير 

البطاقة) السيد عاشور لطرش رقم 

.Z183919(التعريف الوطنية

 28 رقم) الحسني  بحي  الساكن 

الداخلة.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (24 االبتدائية بالداخلة بتاريخ)

2121،)تحت رقم)2121/1382.

370 P

STE ECLAIRER VENTURE
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 2EME(ETAGE(N°03 IMM(N°20

 RUE 319 CITE(RIAD(SALAM

AGADIR

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

22)أبريل)2121.

تم تأسيس شركة ذات مسؤولية)

محدودة باملميزات التالية):

 ECLAIRER شركة) (: التسمية)

VENTURE)ش م م.

الثاني) الطابق  (: االجتماعي) املقر 
الرياض) حي  (21 رقم) عمارة  (3 رقم)

السالم أكادور.

درهم) (111.111 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (1111 على) مقسمة 

111)دراهم.

الشركاء):)السيد كاتليل محمد.

التصدور،) االستيراد،) (: الهدف)

الفالحة واالستشارة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)تسيير الشركة حاليا من)

طرف السيد كاتليل محمد رقم جواز)

الساكن) S8986414ن  رقم) السفر 

بالهند.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (29 بتاريخ) بأكادور  التجارية 

2121،)تحت رقم)2251.

السجل التجاري)48149.

371 P
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MIDTOWN LABS
SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) تم وضع  (،2121 وونيو) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة ذات املواصفات التالية):
 MIDTOWN LABS (: التسمية)

.SARL AU
البرمجة) (: االجتماعي) الهدف 
الكمبيوتر) أنشطة  االستشارات،)

األخرى.
املقر االجتماعي):)س/أو شركة أ&أ)
خدمات رقم)1525)رقم)5)حي السالم)

أكادور.
سنة) (99 (: االجتماعية) املدة 
ابتداء)من تاريخ تسجيلها في السجل)
التجاري،)عدا إذا تم الحل املسبق أو)

التمدود.
وتكون من) (: الرأسمال االجتماعي)

111.111)درهم.
تم تعيين السيد) (: تسيير الشركة)

محمد شنيتي.
سجل) في  التقييد  تم  (: التقييد)
املحكمة التجارية بأكادور بتاريخ فاتح)

ووليو)2121،)تحت رقم)111662.
السجل التحليلي رقم)48187.

372 P

STE CAFE CARANKA
SARL AU

RC : 37299
تاسيس رشكة

ووليو) فاتح  بتاريخ  بالعيون  تم 
إنشاء)شركة ذات املسؤولية) (،2121
املحدودة بشريك وحيد بالخصائص)

التالية):
.CAFE CARANKA(:(التسمية

النشاط):)مطعم مقهى.
موالي) شارع  (: االجتماعي) املقر 

ووسف الرقم)61)العيون.
سنة ابتداءا من تاريخ) (99 (: املدة)

التأسيس.
درهم) (111.111 (: املال) راس 
موزعة) حصة  (1111 على) مقسمة 

كالتالي):

السيد عبد املغيث بوداللي)1111 
حصة.

عبد) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)
املغيث بوداللي كمسير وحيد للشركة)

ملدة غير محدودة.
باملحكمة) تم  (: القانوني) اإلوداع 
االبتدائية بالعيون بتاريخ فاتح ووليو)

2121،)تحت رقم)2121/2147.
373 P

BAHAALI UNIVERS
SARL AU

رأسمالها : 111.111 درهم
مقرها : شارع يعقوب املنصور

رقم 27 العيون
السجل التجاري رقم 18111

تعدول قانوني
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تحت) (،2121 وونيو) (31 بتاريخ)

املصادقة على ما ولي):
للشركة) التجاري  الغرض  تغيير 
األنشطة) جميع  بحذف  وذلك 
أشغال) (: اآلتية) األنشطة  وإضافة 
الهندسة) البناء،) أشغال  متعددة،)
نقل) والتصدور،) االستيراد  املدنية،)

األشخاص والنقل البري للبضائع....
باملحكمة) تم  (: القانوني) اإلوداع 
االبتدائية بالعيون بتاريخ فاتح ووليو)

2121،)تحت رقم)2121/2171.
374 P

STE AAMAR CONSULTING
SARL AU

راسمالها : 31.111 درهم
مقرها : الرقم 14 شارع الفجيرة حي 

الوحدة 12 العيون
تعدوالت قانونية

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
للشركة بتاريخ)29)وونيو)2121،)تمت)

املصادقة على ما ولي):
نقل مقر الشركة إلى العنوان اآلتي)
43)ساحة) 11)زنقة) 4)الشقة) :)الرقم)

الدشيرة العيون.
 31.111 رفع رأسمال الشركة من)

درهم إلى)111.111)درهم.

تحيين) تم  أعاله  للتعدوالت  تبعا 
القانون االسا�شي للشركة.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإلوداع 
االبتدائية بالعيون بتاريخ فاتح ووليو)

2121،)تحت رقم)2121/2172.
375 P

 MINWAY GLOBAL
SERVICES

االتفاق) تم  بمقت�شى عقد عرفي 
على ما ولي):

 4251 املكاوي) رحال  السيد  باع 
الشركة) لفائدة  اجتماعية  حصة 

«منوي إنترناشيونال«.
تحت) التجاري  بالسجل  املقيدة 

الرقم)147729:
 511 باعت السيدة سهام غاندي)
الشركة) لفائدة  اجتماعية  حصة 

«منوي إنترناشيونال«.
تحت) التجاري  بالسجل  املقيدة 

الرقم)147729.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 2121 وونيو) (17 بالرباط) التجارية 

تحت الرقم)115537.
376 P

OKA TRAVAUX
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 10.000 DHS
 SIEGE(SOCIALE : 5 RESIDENCE

 ROUKIA 2EME(ETAGE
MOHAMMEDIA

تبعا لقرار الجمع العام االستثنائي)
املنعقد في)15)وونيو)2121،)تم تقرير)
العنوان) املقر االجتماعي من  تحويل 
5)إقامة رقية الطابق) (: املذكور أعاله)

الثاني املحمدوة.
عمارة) بيتي  إقامة  (: العنوان) إلى 
وخلق) بني  (139 رقم) (3 الطابق) (17

املحمدوة.
إجرائه) تم  القانوني  اإلوداع 
باملحكمة االبتدائية باملحمدوة بتاريخ)

28)وونيو)2121،)تحت رقم)1514.
377 P

 SEVEN UP BOTTLING

COMPANY OF MOROCCO
S A

 AU(CAPITAL(DE 10.000.000

MAD

 SIEGE(SOCIAL : QUARTIER

 INDUTRIEL، ROUTE(TETOUAN

ALLE 3. LOT 110 TANGER

RC : 2341

تأسيس شركة
تم تأسيس شركة مجهولة االسم)

تتميز بما ولي):

 SEVEN UP الشركة) تسمية 

 BOTTLING COMPANY OF

.MOROCCO

:)شركة مجهولة) الشكل القانوني)

االسم.

الهدف االجتماعي):)وتمثل الهدف)

في) أو  املغرب  في  للشركة  االجتماعي 

الغير،) لحساب  أو  لحسابه  الخارج،)

جميع) مباشر،) أو غير  مباشر  بشكل 

أو) الصناعية  أو  التجارية  العمليات 

املالية أو املنقولة أو العقارية املتعلقة)

بإنتاج جميع املشروبات أو تعبئتها أو)

استيرادها أو تصدورها أو بيعها.

الرأسمال):)11.111.111)درهم.

شركة) اإلدارة  (: االجتماعي) املقر 

DIANA HOLDING)ممثلها القانوني)

السيد ابراهيم زنيبر.

 11 بتاريخ) الشركة  تسجيل  تم 

في املحكمة التجارية) (1971 ديسمبر)

بطنجة)2341.

378 P

MODILING SERVICE
SARL AU

العرفي) العقد  تسجيل  تاريخ 

25)وونيو)2121)بالرباط بالخصائص)

التالية):

:)مقاول أعمال) الهدف االجتماعي)

أو إنشاءات متنوعة.

تاجر اللوازم واملعدات،)املكاتب.

مقاول دوكور.
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درهم) (111.111 (: املال) رأس 
فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة) (111
بين الشركاء)على الشكل التالي السيد)

ووسف املدن)1111)حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
املقاومة) شارع  (: االجتماعي) املقر 
21)الطابق) زنقة ابيدجان إقامة رقم)
الثالث الشقة رقم)8)املحيط الرباط.
التسيير):)السيد محمد الساهل.

التوقيع):)السيد ووسف املدن.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.153315
379 P

 STE ARWA BUSINESS
TRADING

SARL AU
AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 LOTISSEMENT(SAID(HAJJI(N°

330 SALE
ووم) حرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تأسيس) تم  بسال  (2121 ماي) (24
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بالخصائص التالية):
 ARWA شركة) (: التسمية)
BUSINESS TRADING)ش م م ذات)

شريك وحيد.
الهدف):)تاجر.

مقاولة لنقل البضائع.
 111.111 (: الشركة) مال  رأس 
1111)حصة من) مقسمة إلى) درهم،)
الواحدة،) للحصة  درهم  (111 فئة)

مقسمة على الشركاء)كاآلتي):
 1111 الشيبي) محمد  السيد 

حصة.
سعيد) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 

حجي رقم)331)سال.
التسيير):)محمد الشيبي.

املدة):)مدة الشركة)99)سنة.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بسال تحت رقم)

34119)بتاريخ)28)وونيو)2121.
380 P

GSM WORD
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : N° 118

 LOT AL HADIQA DOHA AV
AZZAYTOUN LAAYAYDA-SALE

 5 بمقت�شى عقد عرفي حرر ووم)
بسال تم تأسيس الجمع) (2121 ماي)
العام االستثنائي للمصادقة على ما)

ولي):
تم تحويل املقر االجتماعي للشركة)

إلى العنوان التالي):
الضحى) الحدوقة  تجزئة  (118

شارع الزيتون سال.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بسال تحت رقم)

34117)بتاريخ)28)وونيو)2121.
381 P

STE AMREN
SARL

تأسيس شركة
ووم) محرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الرباط) في  مسجل  (2121 ماي) (11
2121)قد تم تأسيس) 12)ماي) بتاريخ)

الشركة ذات املسؤولية املحدودة):
الهدف االجتماعي):

والبيع) الجاهزة  املالبس  خياطة 
بالتقسيط)؛

تنظيم الحفالت.
رأسمال الشركة):)111.111)درهم)
مقسم إلى)1111)حصة من فئة)111 

درهم للحصة الواحدة.
 511 بوجمعة) اوت  لبنى  السيدة 

حصة)؛
 511 النعومي) إومان  السيدة 

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

السجل التجاري.
وزرقة،) يسرى  تجزئة  (: العنوان)
عمارة)77ه رقم)4،)طريق مهدوة،)سال.

املسير):
السيدة لبنى اوت بوجمعة)؛

السيدة إومان النعومي.

املحكمة) في  القانوني  اإلوداع  تم 
 36927 رقم) تحت  بسال  التجارية 
رقم السجل) (2121 وونيو) (24 بتاريخ)

التجاري)33999.
382 P

BLACKSHILD AUTOMOTIVE
SARL AU

تأسيس شركة
ووم) محرر  عرفي  عقد   بمقت�شى 
الرباط) في  مسجل  (2121 ماي) (25
2121)قد تم تأسيس) 3)وونيو) بتاريخ)

الشركة ذات املسؤولية املحدودة):
الهدف االجتماعي):)كراء)السيارات)

بدون سائق.
رأسمال الشركة):)111.111)درهم)
مقسم إلى)1111)حصة من فئة)111 

درهم للحصة الواحدة.
السيدة ملياء)يعقوبي)1111)حصة.

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

السجل التجاري.
العنوان):)شقة)4)عمارة)71)مكرر،)
زاوية شارع فرنسا وزنقة سبو،)أكدال،)

الرباط.
املسير):)ملياء)يعقوبي.

املحكمة) في  القانوني  اإلوداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم)115823 
رقم السجل) (2121 وونيو) (29 بتاريخ)

التجاري)153227.
383 P

 WORLD PREMIER
TRADING

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بمساهم واحد

رأسمالها : 111.111 درهم
 مقرها االجتماعي : إقامة 31، شقة 8 
زنقة موالي احمد لوكيلي، حسان، 

الرباط
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بمساهم واحد
بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 
شركة) تأسيس  تم  (،2121 ماي) (25
ذات املسؤولية املحدودة التي تحمل)

الخصائص التالية):

 WORLD PREMIER (: التسمية)
.TRADING

الخدمات) (: االجتماعي) الهدف 
املالية.

(،31 إقامة) (: االجتماعي) املقر 
زنقة موالي أحمد لوكيلي،) (،8 شقة)

حسان،)الرباط.
رأسمال):)111.111)درهم مقسمة)
حصة اجتماعية من فئة) (1111 إلى)

111)درهم للحصة الواحدة.
مساهمة) زينب  الزاكي  (: الشركاء)

وحيدة.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيدة الزاكي زينب.
املدة):)99)سنة.

اإلوداع) تم  (: القانوني) اإلوداع 
التجارية) املحكمة  لدى  القانوني 

بالرباط بتاريخ فاتح ووليو)2121.
رقم السجل التجاري):)153293.

384 P

أ د شركاء
خبير محاسب

السيد اقصبي فؤاد
412،)شارع بوركون،)الدار البيضاء

MDSC OIL AND GAZ
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 111.111 درهم

املقر االجتماعي : 111 شارع يعقوب 
 املنصور، الطابق 2 الشقة 4، 

الدار البيضاء
تأسيس شركة 

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (1 
بالدار البيضاء)بتاريخ)22)مارس)2121،)
لشركة) األسا�شي  النظام  وضع  تم 

محدودة املسؤولية،)خصائصها كالتالي):
 MDSC OIL AND (: التسمية)

GAZ)شركة محدودة املسؤولية.
أهداف الشركة سواء) (: املوضوع)

في املغرب أو في الخارج):
بما) النفطية،) الخدمات  جميع 
املنتجات) وتوزيع  تسويق  ذلك  في 
املستمدة من النفط والسيما الوقود)
لجميع) والغاز،) والدهون  والزيوت 
الزيوت) وخلط  والصناعات،) اآلالت 

والدهون واالتجار بهذه املنتجات.
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شارع) (،111 (: االجتماعي) املقر 
الشقة) (،2 الطابق) يعقوب املنصور،)

4،)الدار البيضاء.
ووم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التسجيل بالسجل التجاري.
تم تحدود رأس املال) (: الرأسمال)
إلى) مقسم  درهم  (111.111 بمبلغ)
درهم لكل) (111 1111)حصة بقيمة)
محررة) بها،) مكتت  اسمية،) قيمة 
للشركاء) ومخصصة  نقدا،) بالكامل 
بما وتناسب مع اشتراكاتهم،)كما ولي):

 251  Vadim KAPUSTIN السيد)
حصة)؛

 MINING AND الشركة)
 DRILLING SERVICES AND
 CONSULTING COMPANY SARL

751)حصة)؛
املجموع)1111)حصة.

كمسيرون) تعيينهم  تم  (: اإلدارة)
للشركة ملدة ثالث سنوات مالية):

 Mohammed Amine السيد)
CHERKAOUI)؛

.Mikhail(BURYKIN(السيد
السنة االجتماعية):)من فاتح وناور)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم  (- (2
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
تحت) (2121 وونيو) (9 بتاريخ) البيضاء)
السجل التجاري رقم) (781839 رقم)

.516175
من أجل املستخرج واإلشارة

التسيير

385 P

أ د شركاء

خبير محاسب

السيد اقصبي فؤاد

412،)شارع بوركون،)الدار البيضاء

LUSIS CONSULTING
 شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
رأسمالها : 83.211 درهم

املقر االجتماعي : 412 شارع بوركون، 
الدار البيضاء

السجل التجاري : 489457
وفقا ملحضر الشريك الوحيد) (- (I
تم) (،2121 ماي) (6 بتاريخ) املنعقد 

اتخاذ القرارات التالية):

نقل املقر االجتماعي للشركة من)

الدار) النخيل،) أبريل،) (9 شارع) (،59

(،412 (: التالي) العنوان  إلى  البيضاء)

شارع بوركون،)الدار البيضاء.

تحدوث النظام األسا�شي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم  (- (II

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

البيضاء)بتاريخ)23)وونيو)2121)تحت)

رقم)783894.
من أجل املستخرج واإلشارة

مجلس اإلدارة

386 P

أ د شركاء

خبير محاسب

السيد اقصبي فؤاد

412،)شارع بوركون،)الدار البيضاء

GLOBAL SOUTH PARTNERS

شركة محدودة املسؤولية 

رأسمالها : 211.111 درهم

املقر االجتماعي : 46 شارع 

الزرقطوني، الطابق الثاني، شقة 6، 

الدار البيضاء

السجل التجاري : 395193

بموجب قرارات الجمع العام) (- (I

الغير العادي للشركة املنعقدة بتاريخ)

31)أبريل)2121،)تقرر ما ولي):

تأكيد التصفية النهائية للشركة.

 Hicham السيد) ذمة  إبراء)

من مهامه كمصفي) (OUBALLOUK

الشركة.

السجل) من  الشركة  شطب 

التجاري.

للقيام) الصالحيات  تفويت 

باإلجراءات الالزمة.

كتابة) لدى  القانوني  اإلوداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

البيضاء)بتاريخ)23)وونيو)2121)تحت)

رقم)783891.
من أجل املستخرج واإلشارة

املصفي
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أ د شركاء

خبير محاسب

السيد اقصبي فؤاد

412،)شارع بوركون،)الدار البيضاء

EURTBISE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات رأسمال : 11.111 درهم

مقرها االجتماعي : 26 شارع مرس 
سلطان، شقة 3، الطابق األول، 

الدار البيضاء
السجل التجاري : 291813

I)-)وفقا لقرارات الجمع العام الغير)
ديسمبر) (22 بتاريخ) املنعقد  عادي 

2121،)تقرر ما ولي):
املوافقة على إجراءات االستدعاء.
من) (%51 بيع) على  املصادقة 
 ASUKAY REAL شركة) حصص 
السيد) لصالح  (ESTATE SARL
 Laurent Alexandre ZAGURY
.Soraya FQIH BERRADA(والسيدة

 Soraya FQIH السيدة) استقالة 
كمسيرة) مهامها  من  (BERRADA
 Laurent السيد) وتعيين  للشركة 
Alexandre ZAGURY)كمسير جدود.
بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم  (- (II
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
البيضاء)بتاريخ)22)وونيو)2121)تحت)

رقم)783763.
من أجل املستخرج واإلشارة

التسيير
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أ د شركاء

خبير محاسب

السيد اقصبي فؤاد

412،)شارع بوركون،)الدار البيضاء

JACHAL
SARL

 شركة محدودة املسؤولية 
ذات شريك وحيد

رأسمالها : 5.827.111 درهم
مقرها االجتماعي : الدار البيضاء، 19 
و21، 1 شارع املنارة، دوار الرياضة، 

حي راسين
السجل التجاري : 215199

وفقا ملحضر الشريك الوحيد) (- (I
تقرر) (2119 وناور) (31 املنعقد بتاريخ)

ما ولي):

إغالق فرع الشركة املتواجد بالدار)
البيضاء)8)زنقة جبل بويبالن بوركون)

وشطبها من السجل التجاري.

بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم  (- (II

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

البيضاء)بتاريخ)23)وونيو)2121)تحت)
رقم)783892.

من أجل املستخرج واإلشارة

التسيير
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 Sté GIY ALIMENTATION

GENERALE
S.A.R.L 

العام) الجمع  ملحضر  تبعا 

بتاريخ) بأكادور  املؤرخ   االستثنائي 

قرر الشريك لشركة) (2121 ماي) (27

 GIY ALIMENTATION GENERAL

ذات رأسمال يساوي)111.111)درهم)

ازوكا) عمارة  السفلي  الطابق  مقرها 

بلوك ا4)شقة)14)تليال تكوين اكادور.

قرر املجلس.)

نهائي) وتشطيب  التصفية  اغالق 

للشركة.

تم اإلوداع القانوني بكتابة الضبط)

لدى املحكمة التجارية.)بأكادور بتاريخ)

فاتح ووليو)2121)تحت رقم)111549.
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ABOUJANAH PRIME
تغيير اسم الشركة

تعدول عنوان الشركة
العام) الجمع  ملحضر  تبعا 

بأكادور) املؤرخ  للشركاء) االستثنائي 

بتاريخ)11)وونيو)2121)تقرر ما ولي):

 ABOUJANAH(تغيير اسم الشركة

PRIME)إلى ما ولي):

.STE FAST GLORY SARL
 35 رقم) (: تعدول عنوان الشركة)

زنقة)44)تجزئة امالل،)انزكان.

تم اإلوداع القانوني بكتابة الضبط)

 لدى املحكمة االبتدائية النزكان بتاريخ)

28)وونيو)2121)تحت رقم)1458.
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14461الجريدة الرسمية عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121) 

 STE UNIVERS
 AMENAGEMENTS ET

TRAVAUX DIVERS
S.A.R.L AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة في شريك وحيد 

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
بمدونة) ومسجل  (2121 وونيو) (21
تم) (2121 وونيو) (21 بتاريخ) تزنيت 
املسؤولية) ذات  الشركة  تأسيس 
محددة) وحيد  شريك  في  املحدودة 

العناصر كما ولي):
 STE UNIVERS (: التسمية)
 AMENAGEMENTS ET TRAVAUX

.DIVERS S.A.R.L AU
الحاج) اد  دوار  (: االجتماعي) املقر 

ودادوة الخير الركادة تزنيت.
الغرض):)األشغال املختلفة أو البناء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها.
)املسير):)فيصل العوني.

رأس املال):)111 111)درهم مقسم)
الى)1111)حصة بما قدره)111)درهم)

لكل حصة موزعة كما ولي):
فيصل) السيد  ل  حصة  (1111

العوني.
من) (: السنة االجتماعية أو املالية)

فاتح وناور إلى)31)ديسمبر.
تم اإلوداع القانوني لدى املحكمة)
 264 رقم) تحت  بتزنيت  االبتدائية 

بتاريخ فاتح ووليو)2121.
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شركة خليج ايمو
ش.م.م

نقل مقر الشركة
العام) الجمع  ملحضر  تبعا 
بتاريخ) بأكادور  املؤرخ   االستثنائي 
قررت شركة خليج) (2121 وونيو) (11
 111.111 اومو ذات رأسمال يساوي)
درهم ومقرها رقم)73)الطابق السفلي)
بلوك)15)زنقة)1112)مجمع رقم)431 

حي املحمدي اكادور ما ولي):
العنوان) إلى  الشركة  مقر  نقل 

التالي):)

بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
2121)تحت) وونيو) (28 الكادور بتاريخ)

رقم)111513.
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STE SOGEFICOM

 ALAMIA ALFASSIA
WEDDING PLANNER

تم تأسيس شركة ذات املسؤولية)
وونيو) (9 بتاريخ) فاس  في  املحدودة 

2121)ذات الخصائص التالية):
 ALAMIA» (: التسمية) (- (1
 ALFASSIA WEDDING

.»PLANNER
12)زنقة) -)املقر اإلجتماعي:)رقم) (2

جبل تدغير النرجس س فاس.
3)-)الهدف:)

نكافة)؛
)تنظيم االعراس.

4)-)املدة:)99)سنة.
درهم،) (111.111 (: رأسمال) (- (5
مقسمة إلى)1111)حصة من فئة مائة)

درهم لكل واحدة.
السيدة) الوحيدة:) الشريكة  (- (6
ب) حصة  (1111 يسرى) علمي 

111.111)درهم.
السيدة) (: واإلمضاء) التسيير  (- (7

علمي يسرى.)
لدى) القانوني  اإلوداع  تم  (- (8
رقم) تحت  بفاس  التجارية  املحكمة 

3156)بتاريخ)28)وونيو)2121.
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STE SOGEFICOM

POSH DISTRIBUTION
تم تأسيس شركة ذات املسؤولية)
املحدودة في فاس بتاريخ)7)وونيو)2121 

ذات الخصائص التالية):
 POSH» (: التسمية) (- (1

.»DISTRIBUTION
تجزئة) (8 (: اإلجتماعي) املقر  (- (2
الشقف) عين  طريق  البديع  حدوقة 

الشقة)5)الطابق االول فاس.
3)-)الهدف):)التجارة االلكترونية.

4)-)املدة):)99)سنة.

درهم،) (111.111 (: رأسمال) (- (5
مقسمة إلى)1111)حصة من فئة مائة)

درهم لكل واحدة.
السيدة) (: الوحيدة) الشريكة  (- (6
ب) حصة  (1111 جوهرة) زروق 

111.111)درهم.
السيدة) (: واإلمضاء) التسيير  (- (7

زروق جوهرة.)
8)-)تم اإلوداع القانوني لدى املحكمة)
التجارية بفاس تحت رقم)3142)بتاريخ)

28)وونيو)2121.
395 P

 SUD SAHARA
ALIMENTATION

تأسيــس شركــــة ذات املسؤولية 
املحدودة 

بـتاريخ) العرفـي  للعقـد   تـبعا 
قـوانـيــن) تـــم وضــع  (،2121 وناور) (18

الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة):
 SUD SAHARA» (: التسميـــة)

.»ALIMENTATION
ذات) شركة  (: الشكل القانوني))

املسؤولية املحدودة)
املوضـــوع):

إنشاء،)إدارة،)شراء،)تأجير،)تطوير،)
مراكز) كانت،) وسيلة  بأي  وتشغيل،)
واألسواق) الكبيرة  واملتاجر  التسوق 

الصغيرة وأي أصول تجارية)؛
)تجارة،)بيع وتوزيع املواد الغذائية)

العامة؛
بيع) شراء،) تصدور،) استيراد،)
الغذائية) املنتجات  جميع  وتسويق 

العضوية والخضروات والفواكه)؛
املخابز) وتشغيل  إدارة  انشاء،)
ومحالت الحلـويـات واملقاهي وقـاعـات)

الشاي واملطاعم؛
إصالح) استيراد،) بيع،) شراء،)
معدات) أنواع  جميع  وصيانة 
واملعجنات) املخابز  ومستلزمات 
واملقاهي واملطابخ واملطاعم.)إلخ…)..؛

زنقـة بـوملـان رقـم) (: املقـر الرئـيسـي)
92)حـي خـط الـرملـة)12،)العيـون

الرأسمال):)حدد في مبلغ)111.111 
حصة من) (1.111 درهم مقسمة إلى)

فئة)111)درهـم مـوزعـة كـالتـالـي):

سـالمـة منتصـر):)511)حصـة)؛

نفعـي منتصـر):)511)حصـة.

سـالمـة) طــرف  من  تـسـير  (: اإلدارة)

منتصـر ونفعــي منتصــر.

بكتابة) تم  (: )اإلوداع القانوني)
الضبط باملحكمة االبتـدائـية بالعيون)

رقم) تحت  (2121 وناور) (28 بتـاريـخ)

بالسجل) تسجيلها  وتـم  (281/2121

التحليلي عدد) الرقم  التجاري تحت 

.34939
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فسخ عقد تسيير حر
في) مؤرخ  موثق  عقد   بمقت�شى 

22)وونيو)2121،)اتفق السيد موالي)

لبطاقة) الحامل  العماري،) ادريس 

 E414633 رقم) الوطنية  التعريف 

محمد) موالي  السيد  عن  نيابة 

التعريف) لبطاقة  الحامل  العماري،)

والسيد) (E212251 رقم) الوطنية 

لبطاقة) الحامل  ازبد،) السالم  عبد 

 BE647642 رقم) الوطنية  التعريف 

املبرم) الحر  التسيير  عقد  فسخ  على 

 2119 نوفمبر) (21 بتاريخ) بينهما 

املتعلق بجميع األصل التجاري الكائن)

تاركة) املنارة،) بمراكش  واملستغل 

(،315 عمارة) مراكش،) أبواب  تجزئة 

واملشتمل على متجر وحمل رقم)19)ب)
التجاري) بالسجل  واملسجل  مخبزة،)

تحت) بمراكش  التجارية  باملحكمة 
التحليلي) من السجل  (119216 رقم)

وتحت رقم)1451)من السجل الترتيبي)

وذلك قبل استيفاء)أجله.
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SHABAT IMMO
املقر االجتماعي : مكتب رقم 45 

 الطابق 4، عمارة رقم 4، زنقة 

ابن عائشة، جليز، مراكش
رأسمال الشركة : 11.111 درهم

املؤرخ) العرفي  العقد  بمقت�شى 

قرر الشركاء) (2121 أبريل) (28 بتاريخ)

قبول ما ولي):



عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121)الجريدة الرسمية   14462

قبول تفويت الحصص االجتماعية)

بن) السيدة  من  كل  بين  تمت  التي 

حصة) (25 فوتت) الذي  الشامة  بال 

اجتماعية لصالح السيد بن بال سمير)

الذي قبل)25)حصة اجتماعية.

املؤرخ) العرفي  العقد  وبمقت�شى 

الشركاء) قرر  (2121 ماي) (21 بتاريخ)

قبول ما ولي):

قبول تفويت الحصص االجتماعية)

بن) السيدة  من  كل  بين  تمت  التي 

حصة) (24 فوتت) الذي  الباتول  بال 

اجتماعية لصالح السيد بن بال سمير)

الذي قبل)24)حصة اجتماعية.

منعش) الشركة من  نشاط  تغيير 

منعش) إلى  عقارية  ووكالة  عقاري 

عقاري.

لشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك واحد.

كتابة) لدى  القانوني  اإلوداع  تم 

بتاريخ) التجارية  باملحكمة   الضبط 

23)وونيو)2121)تحت رقم)125349.
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IBIZA-PLAZA
شركة ذات مسؤولية محدودة

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�شى 

األستاذ سعد بوعنان،)موثق بفاس،)

وتضمن) (،2121 ماي) (17 بتاريخ)

االستثنائي) العام  الجمع  محضر 

 IBIZA-PLAZA املسماة) للشركة 

محدودة،) مسؤولية  ذات  شركة 

مقرها االجتماعي الكائن بفاس،)رقم)

الجيش) شارع  (،2 حسن) إقامة  (1

التجاري) بالسجل  املسجل  امللكي،)

تحت) بفاس  التجارية  باملحكمة 

الضريبي) التعريف  (،53893 رقم)

املوحد) التعريف  (،24889324 رقم)

 111981112111123 للمقاولة)

رأسمالها)111.111)درهم تقرر ما ولي):

اإلقرار بوفاة املرحوم السيد عبد)

اإلاله كرامي الصنهاجي شريك وحيد)

في الشركة املذكورة أعاله.

الشركاء) على  الحصص   توزيع 

كما ولي):

 165 خملي�شي) فاطمة  السيدة 

حصة)؛

السيدة حكيمة عارف)125)حصة)؛

السيدة هال كرامي الصنهاجي)112 

حصة)؛

الصنهاجي) كرامي  كنزة  السيدة 

112)حصة)؛

الصنهاجي) كرامي  مريم  السيدة 

112)حصة)؛

الصنهاجي) كرامي  محمد  السيد 

212)حصة)؛

السيد عمر كرامي الصنهاجي)212 

حصة)؛

املجموع)1111)حصة.

كرامي) محمد  السيد  استمرارية 

السيد) وتسمية  كمسير  الصنهاجي 

عمر كرامي الصنهاجي كمسير جدود)

غير) ملدة  أعاله  املسماة  للشركة 

محدودة.

تلتزم شركة)IBIZA-PLAZA)ش.م.م)

السيد) للمسيرون  املشترك  بالتوقيع 

محمد كرامي الصنهاجي والسيد عمر)

كرامي الصنهاجي.

تحدود صالحيات املسيرون.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات) شركة  إلى  وحيد  شريك  ذات 

مسؤولية محدودة.
القانون) تعدول  تم  لذلك  نتيجة 

األسا�شي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإلوداع  تم 

بفاس) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2121 وونيو) (25 بتاريخ)

.2121/3123
بمثابة مقتطف

دووان األستاذ سعد بوعنان

موثق
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SEFO
شركة ذات مسؤولية محدودة

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�شى 
موثق) بوعنان،) سعد  األستاذ 
(،2121 ماي) (17 بتاريخ) بفاس،)
العام) الجمع  محضر  وتضمن 
 SEFO املسماة) للشركة  االستثنائي 
محدودة،) مسؤولية  ذات  شركة 
بفاس،) الكائن  االجتماعي   مقرها 
عين) طريق  لوي،) سان  شارع  (9
املسجل بالسجل التجاري) الشقف،)
تحت) بفاس  التجارية  باملحكمة 
الضريبي) التعريف  (،62175 رقم)
املوحد) التعريف  (،42799141 رقم)
 112421541111143 للمقاولة)

رأسمالها)111.111)درهم تقرر ما ولي):
اإلقرار بوفاة املرحوم السيد عبد)
في) شريك  الصنهاجي  كرامي  اإلاله 

الشركة املذكورة أعاله.
الشركاء) على  الحصص   توزيع 

كما ولي):
 117 خملي�شي) فاطمة  السيدة 

حصة)؛
السيدة حكيمة عارف)89)حصة)؛

السيدة هال كرامي الصنهاجي)171 
حصة)؛

الصنهاجي) كرامي  كنزة  السيدة 
171)حصة)؛

الصنهاجي) كرامي  مريم  السيدة 
171)حصة)؛

الصنهاجي) كرامي  محمد  السيد 
142)حصة)؛

السيد عمر كرامي الصنهاجي)142 
حصة)؛

املجموع)1111)حصة.
محمد) السيد  من  كل  تسمية 
كرامي الصنهاجي والسيد عمر كرامي)
الصنهاجي كمسيران للشركة املسماة)

أعاله ملدة غير محدودة.
ش.م.م) (SEFO شركة) تلتزم 
السيد) للمسيرون  املشترك  بالتوقيع 
محمد كرامي الصنهاجي والسيد عمر)

كرامي الصنهاجي.
تحدود صالحيات املسيرون.

القانون) تعدول  تم  لذلك  نتيجة 
األسا�شي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإلوداع  تم 

بفاس) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2121 وونيو) (25 بتاريخ)

.2121/3124
بمثابة مقتطف

دووان األستاذ سعد بوعنان

موثق

400 P

شركة الحسابات)-)التسيير)-)الدراسات)

والجباوات

STE MEHI PARTS
SARL

 N°60 RUE(AL(ANDALIB(HAY

TARIK 2 FES

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 

تمت املصادقة على) (،2121 ماي) (11

من) اجتماعية  حصة  (411 تفويت)

طرف):

السيد محي مجيد والسيدة اوت)

لشكر وفاء)لفائدة السيد اوت لشكر)

حسين.

 STE MEHI PARTS (: التسمية)

.SARL

تغيير رأسمال الشركة):

 1111 لشكر حسين) اوت  السيد 

حصة اجتماعية.

أصبحت) لقد  (: القانوني) الشكل 

محدودة) مسؤولية  ذات  الشركة 

وشريك واحد.

كتابة) لدى  القانوني  اإلوداع  تم 

بفاس) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2121 وونيو) (23 بتاريخ)

2121/3168)السجل التجاري)49335.

400P مكرر

CAREC.AS

ALAMI SAAD

9Rue Imam Ali 1er étage- Fès

DAR BA SIDI
إشعار عن وهب حصص اجتماعية

قرر السيد املرني�شي عبد الحميد)

وهب مجموع حصصه االجتماعية):
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حصة اجتماعية من فئة) (2855

املرني�شي) السيد  البنه  درهم  (111

حسن و1429)حصة اجتماعية لكل)

املرني�شي) السيدة  بناته  من  واحدة 

كنزة،) املرني�شي  السيدة  فاطمة،)

السيدة) عائشة،) املرني�شي  السيدة 

املرني�شي واسمينة والسيدة املرني�شي)

توريا والتي ومتلكها في الشركة ذات)

 DAR BA SIDI محدودة) مسؤولية 

االجتماعي) الرأسمال  ذات  ش.ذ.م.م 

1.111.111)درهم ومقرها االجتماعي)

طريق) (1 محل رقم) (1 الكائن بتجزئة)

عين السمن،)فاس.

عبد) املرني�شي  السيد  تعيين 

غير) ملدة  للشركة  مسير  الحميد 

محدودة.

تغيير الشكل القانوني للشركة من)

ش.ذ.م.م ش.و إلى ش.ذ.م.م.

من) و7) (1 البند) تعدول  وبالتالي 

القانون األسا�شي للشركة.

تم اإلوداع القانوني بكتابةالضبط)

فاس) بمدونة  التجارية  باملحكمة 

رقم) تحت  (2121 وونيو) (28 بتاريخ)

السجل التجاري)3157.
للنشر والبيان

401 P

NMH ASSAFAE
S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

الرأسمال االجتماعي : 111.111 درهم

املقر االجتماعي : تجزئة عمر العمارة 
رقم 1، طريق املهدوة، سال

طبقا ملداوالت الجمع العام العادي)

تقرير) وبعد  (،2121 ماي) (26 ليوم)

التصفية،) حساب  لتدقيق  املصفي 

مهامه،) تبرئته من  العام  الجمع  قرر 

وتقسيم الناتج الصافي للتصفية.

وبالتالي حصر جميع العمليات.

لدى) وضعت  التصفية  عمليات 

بتاريخ) بسال  االبتدائية   املحكمة 

28)وونيو)2121)تحت رقم)36982.

402 P

ESPACE IKAYNO
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

الرأسمال االجتماعي : 51.111 درهم

املقر االجتماعي : رقم 41 زنقة 

االنفتاح، قطاع النهضة، لعياودة، 

سال

طبقا ملداوالت الجمع العام العادي)

ليوم)24)ماي)2121)وبعد تقرير املصفي)

لتدقيق حساب التصفية،)قرر الجمع)

العام تبرئته من مهامه،)وتقسيم الناتج)

الصافي للتصفية.

وبالتالي حصر جميع العمليات.

لدى) وضعت  التصفية  عمليات 

بتاريخ) بسال  االبتدائية   املحكمة 

28)وونيو)2121)تحت رقم)36983.

403 P

TARTELETTES
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

الرأسمال االجتماعي : 111.111 درهم

املقر االجتماعي : 16 تجزئة الشريف 

أوالد هالل احصين، سال الجدودة، 

سال

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 
22)أبريل)2121)بسال،)تم وضع قانون)

 TARTELETTES SARL(تأسيس شركة

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  (AU

الخصائص) تحمل  وحيد،) بشريك 

التالية):

 TARTELETTES SARL (: التسمية)

.AU

ذات) شركة  (: القانوني) الوضع 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

الهدف االجتماعي):)مخبزة حلويات،)

مثلجات وتنظيم الحفالت.

تجزئة) (16 اإلجتماعي:) املقر 

سال) احصين،) هالل  أوالد  الشريف 

الجدودة،)سال.

الرأسمال االجتماعي):)حدد الرأسمال)

االجتماعي للشركة في)111.111)درهم)

حصة اجتماعية) (1111 مقسمة إلى)

كلها) للواحدة  درهم  (111 بقيمة)

محررة حسب القانون وموزعة على)

الشكل التالي):

 1111 السيد نور الدون التدمري)

حصة اجتماعية.

تسيير) مهمة  أسندت  (: التسيير)

الشركة للسيد نور الدون التدمري،)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم)A323866)ملدة غير محدودة.)

في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)

تسجيلها) تاريخ  من  ابتداء) سنة  (99

بالسجل التجاري.

اإلوداع) تم  عليه  وبناء) (: اإلوداع)

القانوني للشركة باملحكمة االبتدائية)

تحت) (2121 وونيو) (28 بتاريخ) بسال 
رقم)36953.

404 P

JEAN BUSNOT MAROC
SA

وسيط في التأمينات منظم بواسطة 
القانون 17.99 املتعلق بقانون 

التأمينات

شركة مساهمة
رأسمالها : 511.111 درهم

مقرها االجتماعي : 253-255، شارع 

املسيرة الخضراء، الدار البيضاء

السجل التجاري : 211781

التعريف الضريبي : 1111587

التعريف املوحد : 

111129531111131

استقالة متصرفة
تعيين متصرفان جدودان
تأكيد الرئيس املدور العام

مجلس اإلدارة املنعقد بتاريخ) (- (I

 JEAN لشركة) (2121 مارس) (26

: BUSNOT MAROC SA

أمنة) السيدة  باستقالة  علم 

كمتصرفة) مهامها  من  شرحبيلي 

وممثلة قانونية للشركة.

 JEAN شركة) ضم  بإدماج  علم 
 BUSNOT INTERNATIONAL
شركة) طرف  من  (PARTNERS SAS
 HOLDING PARTNERS GROUP

.JB SAS
 HOLDING شركة) تعيين  قرر 
 PARTNERS GROUPE JB SAS
لباريس) التجاري  بالسجل  املسجلة 
كمتصرف) (841187241 رقم) تحت 

جدود بدوال للشركة املدمجة.
 GAEL السيد) تعيين  قرر 
LAVENAC)الحامل لجواز السفر رقم)

18HD11372)كمتصرف جدود.
أكد السيد عبد الجليل الشراوبي)

في مهامه كرئيس مدور عام.
أصبح مجلس اإلدارة وتكون من)5 

أعضاء)وهم):
السيد عبد الجليل الشراوبي)؛

السيد محمد أوزال)؛
السيد خالد أوزال)؛

السيد)GAEL LAVENAC)؛
 HOLDING PARTNERS شركة)

 .GROUPE JB SAS
-)تم اإلوداع القانوني باملحكمة) (II
بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 

4)وونيو)2121)تحت رقم)781321.
من أجل اإلوجاز والبيان

405 P

YAMAMA VISION
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

رأسمالها : 11.111 درهم
مقر الشركة : متجر رقم 12، املركز 
التجاري رياض 1، شارع النخيل، حي 

الرياض، الرباط
RC : 79897

فسخ مبكر للشركة 
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
وونيو) (24 بتاريخ) االستثنائي املنعقد 
والشريكة) املسيرة  قررت  (2121
للشركة) املبكر  الفسخ  الوحيدة 
كريمة،) امسغرو  السيدة  وتعيين 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
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كمصفية) (A377487 رقم)

للشركة وتحدود مقر التصفية باملقر)

االجتماعي للشركة.

وقد تم اإلوداع القانوني باملحكمة)

 التجارية بالرباط ووم فاتح ووليو)2121 

.D115912(تحت رقم

406 P

 STE TARAGONA

NETTOYAGE
في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم) قد  بالرباط،) (2121 أكتوبر) (14

وضع القانون األسا�شي لشركة تحمل)

الخصائص التالية):

 STE TARAGONA (: التسمية)

.NETTOYAGE SARL

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

االستيراد) (: االجتماعي) الهدف 

بيع،)شراء)وتصنيع مواد) والتصدور،)

التنظيف.

درهم) (111.111 (: املال) رأس 

فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسمة 

111)درهم للحصة كما ولي):

511)حصة للسيد هشام املكافح)؛

الدون) نور  للسيد  حصة  (511

املكافح.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املغرب) حي  اإلجتماعي:) املقر 

حي) (،4 سكتور) (،111 رقم) العربي،)

الحرفيين،)تمارة.

نور) املكافح،) هشام  (: التسيير)

الدون املكافح.)

تم اإلوداع القانوني بكتابة الضبط)

لدى املحكمة االبتدائية بتمارة بتاريخ)

16)ديسمبر)2121)تحت رقم)1658.

407 P

DUBAI TOWERS CAFE
SARL

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد

الرأسمال قدره : 111.111 درهم
مقرها : قطاع االلفة، زنقة 

بنسليمان، رقم 3، لعياودة، سال
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتاريخ) العرفي  للعقد   تبعا 
 4)وونيو)2121)املسجل بالرباط بتاريخ)
7)وونيو)2121)تم وضع قوانين شركة)

م.م ذات املميزات التالية):
 DUBAI TOWERS (: التسمية)

.CAFE SARL
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املقر الرئي�شي):)قطاع االلفة،)زنقة)

بنسليمان،)رقم)3،)لعياودة،)سال.
استغالل) (: االجتماعي) الهدف 

مقهى.
الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)
في)111.111)درهم مقسمة إلى)1111 
للحصة) درهم  (111 فئة) من  حصة 

موزعة على الشكل التالي):
السيد التباري فوزي)511)حصة)؛

السيد عادل املجد)511)حصة.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
فوزي) والتباري  املجد  عادل  السيد 

ملدة غير محدودة
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

 .33967
408 P

 TRAITEMENT DE SABLE ET
MATERIAUX

.S.A
شركة مساهمة

راسمالها : 8.311.111 درهم
مقرها االجتماعي : تجزئة ازلي، الحي 

الصناعي طريق الصويرة مراكش
قفل التصفية

انعقد) (،2121 بتاريخ فاتح ووليو)
ملساهمي) استثنائي  العام  جمع 
 TRAITEMENT DE SABLE الشركة)

ET MATERIAUX،)شركة مساهمة،)

اعاله) اليه  املشار  االجتماعي  مقرها 

قرر ما ولي):

املداخل) حساب  على  املصادقة 

قفل) ميزانية  وحساب  واملصاريف 

التصفية الى حدودة التاريخ أعاله.

وكذا باقي املصاريف التي أنفقت)

قفل) ميزانية  حساب  اوداع  بعد 

التصفية.

عمليات) جميع  على  املصادقة 

تصفية الشركة ومعاونة قفلها.

والنهائية) التامة  التبرئة  منح 

العضاء)مجلس ادارة الشركة والذون)

نظرا) أوانها،) قبل  التصفية  قرروا 

التي) واملحرجة  الصعبة  للظروف 

متابعة) واستحالت  تعيشها  كانت 

نشاطها.

والنهائية) التامة  التبرئة  منح 

للمصفي على جميع عمليات التدبير.

باملحكمة) القانوني  االوداع  تم 

ووليو) (2 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121،)تحت رقم)125639.

409 P

STE MARIZ CAR
SARL AU

تكوين شركة

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�شى 

وضع) تم  (،2121 ووليو) فاتح  بتاريخ 

محدودة) لشركة  االساوة  القوانين 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):

بدون) السيارات  كراء) (: الهدف)

سائق.

الطابق) ه  بلوك  (21 رقم) (: املقر)

الثالث القامرة حي يعقوب املنصور)

الرباط.

:)حدد راسمال بما قدره) راسمال)

111.111)درهم.

تدار الشركة من طرف) (: التسيير)

غير) ملدة  جبرون  اسامة  السيد 

محدودة.

بكتابة) تم  (: القانوني) االوداع 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم) (،2121 بتاريخ فاتح ووليو)

السجل التجاري)153329.
410 P

STE CHANGES SERVICES
SARL

رأسمالها : 511.111 درهم
محمد بوشنياطة مشترك مسير 

للشركة 
قرر مسير الشركة التغيير التالي):

أبو) قيسارية  (44 من) املقر  تغيير 
عبد هللا تازة العليا)،)تازة.

باملحكمة) القانوني  االوداع  وتم 
وونيو) (21 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

2121،)تحت رقم)1273.
412 P

STE AL OUROUBA
SARL AU

CAPITAL : 10.200.000 DHS
 SIEGE : 100 BD

 ABDELMOUMEN
CASABLANCA

طبقا للجمع العام املنعقد بتاريخ)
املقر) تحويل  تم  (،2121 ووليو) (21

الرئي�شي للشركة الى العنوان التالي):
املعاريف) الرودني  ابراهيم  شارع 
الدارالبيضاء)،)-3 1)الطابق)1)أ121- 

املعاريف.
باملحكمة) القانوني  االوداع  وتم 
 6 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

فبراور)2119،)تحت رقم)691772.
للنشر واالستخالص

413 P

STE AL OUROUBA
SARL AU

CAPITAL : 10.200.000 DHS
 SIEGE : 100 BD

 ABDELMOUMEN
CASABLANCA

طبقا للجمع العام املنعقد بتاريخ)
السيدة) باستقالة  (،2118 ماي) (31
هند لحريشة كمسيرة وكذلك تفويتها)

الى السيد محمد بنجلون.
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هذا) أصبح  التفويت  هذا  بعد 

االخير كشريك وحيد في الشركة التي)

املسؤولية) اصبحت شركة محدودة 

السيد) مع  الوحيد  الشريك  ذات 

محمد بنجلون كمسير وحيد.
تمت كذلك املوافقة على القانون)

االسا�شي للشركة بعد هذه التغييرات.

باملحكمة) القانوني  االوداع  تم 

 25 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

وونيو)2118،)تحت رقم)669966.
للنشر واالستخالص

414 P

STE AMIWAL
SARL

تاسيس شركة
 16 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم تاسيس شركة ذات) (2121 وونيو)

تحمل) والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص التالية):

.STE AMIWAL(:(التسمية

.SARL(:(الصفة القانونية

التسيير) (: االجتماعي) الهدف 

التجاري.

راسمال الشركة):)111.111)درهم)

مقسمة الى)111)حصة من فئة)111 

بين) موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء)على الشكل التالي):

السيد أمين حجاجي)..)511)حصة.

 511 (... حجاجي) وليد  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح وناور الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجتماعي):)9)زنقة موناستير)

الشقة رقم)7)الطابق الثالث الرباط.

املسير):)السيد أمين حجاجي.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.153311

415 P

STE DEUTSCHULE PRIVE
SARL

تاسيس شركة
 14 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم تاسيس شركة ذات) (2121 وونيو)
تحمل) والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص التالية):
 STE DEUTSCHULE (: التسمية)

.PRIVE
.SARL(:(الصفة القانونية

االستشارة في) (: الهدف االجتماعي)
التسيير دروس الدعم املنزلي.

راسمال الشركة):)111.111)درهم)
مقسمة الى)111)حصة من فئة)111 
بين) موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء)على الشكل التالي):
 341 (.. ادمحند) ووسف  السيد 

حصة.
 331 (... العلوي) عماد  السيد 

حصة.
 331 (... ادمحند) السيد سليمان 

حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التاسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
من فاتح وناور الى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي):)عمارة)58)الشقة)

رقم)3)زنقة واد سبو اكدال الرباط.
املسيرون):)السيد ووسف ادمحند)
والسيد) العلوي  عماد  والسيد 

سليمان ادمحند.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.153297
416 P

STE BLITZ INVEST
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
وذات شريك وحيد

مقرها االجتماعي : رقم 2 زنقة 
نيويورك املحيط الرباط

 8 في) بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ 
وونيو) (14 في) ومسجل  (2121 وونيو)
تحمل) شركة  تاسيس  تم  (،2121

الخصائص التالية):

.BLITZ INVEST(:(التسمية
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
شريك) وذات  محدودة  مسوؤلية 

وحيد.
في) مقاول  (: االجتماعي) الهدف 
في) ومقاول  االرا�شي  تجزئة  البناء،)

االشغال املختلفة أو البناء.
راسمال):)111.111)درهم مقسمة)
111)درهم) 1111)حصة من فئة) الى)

للحصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.
وناور) فاتح  من  (: املالية) السنة 
ديسمبر من كل سنة ماعدا) (31 الى)
السنة االولى تبتدئ من تاريخ تاسيس)

الشركة الى)31)ديسمبر.
زنقة) (2 رقم) (: االجتماعي) املقر 

نيويورك املحيط الرباط.
:)حدد التسيير وملدة غير) التسيير)
بلبشير،) الدون  عز  للسيد  محدودة 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.A341122(رقم
توزيع االرباح):)من االرباح الصافية)
تؤخذ)5)%)لتكوين االحتياط القانوني)

والباقي ووزع بين الشركاء.
بكتابة) القانوني  االوداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (،2121 وونيو) (24 بتاريخ)

.115736
السجل التجار ي رقم):)153145.
417 P

STE NAMEED SERVICES
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE : 61 AV(LALLA(YAKOUT

 ANGLE MUSTAPHA EL
 MAANI 2EME(ETAGE(N°62

CASABLANCA
RC(N° : 446819

IF(N° : 37732354
تفويت حصص

تعدول الشكل القانوني للشركة 
وتوسيع غرض الشركة

العام) الجمع  قرارات  بموجب 
وونيو  (3 بتاريخ) املنعقد  العادي  غير 

2121،)قرر شركاء)الشركة ما ولي):

تفويت)661)حصة.

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

.SARL AU(الى(SARL(من

توسيع غرض الشركة.

6)و7)من النظام) (،3 تعدول املواد)

االسا�شي.

تحيين النظام االسا�شي للشركة.

اعطاء)الصالحيات.

باملحكمة) القانوني  االوداع  تم 

 23 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

وونيو)2121،)تحت رقم)783995.

418 P

STE BIOIMMO

SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE : 14 RUE(DE(LUCERNE

 RESIDENCE(LATIFA 1ER(ETAGE

 BUREAU 3 QUARTIERS(DES

HOPITAUX CASABLANCA

RC(N° : 389617

IF(N° : 24930315

اقالة املسير، مسير جدود وتحيين 

النظام االسا�شي للشركة

 18 بموجب عقد عرفي مؤرخ في)

ماي)2121)تم):

صوفية) السيدة  املدورة  اقالة 

السرغيني.

تعيين مدورة جدودة السيدة مريم)

بنملوكس.

اثر ذلك وبموجب قرارات الشريك)

تم) (2121 ماي) (18 بتاريخ) الوحيد 

تحيين النظام االسا�شي للشركة.

القانوني) باالوداع  القيام  تم 

للدارالبيضاء) التجاري  بالسجل 

رقم) تحت  (،2121 وونيو) (9 بتاريخ)

.781888

419 P
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 STE CAPSTONE

IMMOBILIER
 SARL

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE : 71 RESIDENCE

 IBN BATOUTA ANGLE IBN

 BATOUTA ET ABDELKRIM

DIOURI(ETG 1

RC(N° : 466523

IF(N° : 45881702

تغيير املقر االجتماعي
العام) االجتماع  محضر  بموجب 

 2121 وونيو) (9 بتاريخ) العادي  الغير 

تقرر ما ولي):

رفع الراسمال من)111.111)درهم)

الى)5.111.111)درهم.

تحيين النظام االسا�شي للشركة.

اعطاء)الصالحيات.

باملحكمة) القانوني  االوداع  تم 

فاتح) بتاريخ  للدارالبيضاء) التجارية 

ووليو)2121،)تحت رقم)785117.

420 P

STE ECLAIR DE LUNE
SARL AU

CAPITALA : 100.000 DHS

 SIEGE : 16 RUE(AL(KAISSI

 QUARTIER BOURGOGNE

CASABLANCA

RC(N° : 500227

IF(N° : 50209295

تفويت حصص اجتماعية
بموجب قرارات الشريك الوحيد)

بتاريخ)21)وونيو)2121)تقرر ما ولي):

تفويت حصص.

تغيير الصيغة القانونية للشركة.

تحيين النظام االسا�شي للشركة.

اعطاء)الصالحيات.

باملحكمة) القانوني  االوداع  تم 

 23 بتاريخ) للدارالبيضاء) التجارية 

وونيو)2121،)تحت رقم)783995.

421 P

STE DAR SSALIHINE
شركة مدنية عقارية

تاسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بالدار)
تم) (،2121 وونيو) (14 بتاريخ) البيضاء)

تاسيس شركة باملواصفات التالية):
.STE DAR SSALIHINE(:(التسمية
سبتة) زنقة  (7 (: االجتماعي) املقر 
اقامة رامي الطابق الثاني مكتب رقم)

8)الدارالبيضاء.
وبيع) شراء) (: االجتماعي) الهدف 
جميع املباني والعقارات وادارتها عن)

طريق التاجير أو غير ذلك.
البناء) العقاري،) االنعاش 

والتشييد.
والشقق) العمارات  شراء) بيع،)

والفالت واالرا�شي.
العمومية) االشغال  انجاز 
الدولة) أجهزة  وجميع  الصناعية 

والهندسة املدنية.
تاجير،)استيراد وتصدور) تسويق،)

مواد البناء.
توفير اليد العاملة.

الدراسة) عمليات  جميع 
املتعلقة) والوساطة  والتمثيلية 

باملجاالت السالفة الذكر.
جميع) في  واملساهمة  املشاركة 
والصفقات) ومؤسسات  الشركات 
واملتكامل) مشابه  غرض  لها  التي 

لفرض الشركة.
جميع املعامالت املالية،) وعموم،)
التجارية،)الصناعية،)العقارية والغير)
والتي قد تكون ذات صلة) العقارية،)
بالهداف) مباشرة  غير  أو  مباشرة 
في تطويرها) املذكورة أعاله وتساهم 

أو تمدودها.
مدنية) شركة  (: القانوني) الشكل 

عقارية.
الراسمال):)111.111)درهم.

السنة االجتماعية):)من فاتح وناور)
الى)31)ديسمبر.

املدة):)99)سنة.
ساهم السيد توفيق) (: الحصص)

معاذ)...)51.111)درهم.

(... توفيق) الحبيب  محمد  السيد 
51.111)درهم.

معاذ) توفيق  السيد  (: التسيير)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
بشارع) والساكن  (BH414983 رقم)
 3 فرحتين) اقامة  بوزيان  محمد 
عمارة)11)الطابق االول الشقة رقم)2 

الدارالبيضاء.
باملحكمة) القانوني  االوداع  تم 
 18 بتاريخ) للدارالبيضاء) التجارية 

وونيو)2121،)تحت رقم)517481.
422 P

مكتب االستاذ ر�شى اكيدر
موثق بمدونة تمارة

 STE MAROCAINE
 DE BROYAGE ET DE

RECYCLAGE DE MATIERE
.S.A

تاسيس شركة
 9 في) املحرر  العقد  بموجب 
شركة) تاسيس  تم  (،2121 ديسمبر)

مجهولة االسم بين):
 ASMENT DU CENTRE(الشركة

S.A.،)السجل التجاري رقم)65119.
الخاندرو) جورج  السيد 
رقم) السفر  لجواز  الحامل  واغنير،)

.C4WFJY24V
الحامل) العراقي،) ابراهيم  السيد 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.A819.396
الحامل) الصفار،) رشيد  السيد 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.A248.851
سوسا) ميغيل  انتونيو  السيد 
رقم) السفر  لجواز  الحامل  بلكانو،)

.P833.177
باملواصفات االتي ذكرها):

 STE (: الشركة) اسم 
 MAROCAINE DE BROYAGE ET
 DE RECYCLAGE DE MATIERE

.S.A
(: للشركة) االجتماعي  النشاط 
أو) الصناعية،) املواد  تدوير  اعادة 

الفالحية وازالة جميع املخلفات.

وعموما جميع العمليات التجارية،)
الصناعية،)املالية،)املنقولة،)العقارية)
مباشرة بصفة  املتعلقة  غيرها   او 
الشركة) بنشاط  مباشرة  غير  أو 
شانها) من  والتي  االجتماعي  وهدفها 

تسهيل تنمية الشركة.
مدة الشركة):)99)سنة.

املقر االجتماعي):)بالرباط اكدال)4 
زنقة واد زيز شقة رقم)7.

راسمال) حدد  (: الشركة) راسمال 
الشركة بمبلغ)311.111)درهم.

اضارة) وتولى  (: الشركة) تسيير 
جورج) واكنير  السيد  الشركة 
العام) املدور  باعتباره  اليخاندرو،)
العراقي) ابراهيم  والسيد  للشركة 
املفوض) العام  املدور  باعتباره 

للشركة.
السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 

التجاري بالرباط تحت رقم)61.725.
للخالصة والبيان

االستاذ ر�شى اكيدر

423 P

LA GENERALE DES COMPTES

EXPERTISE COMPTABLE AUDIT

 STE ASSENFO CAFE
BRASSERIE

SARL
الجماعي) القرار  ملحضر  طبقا 
مارس) فاتح  بتاريخ  املنعقد  للشركاء)
كاف) «أسنفو  لشركة) (،2121
براسري«،)شركة محدودة املسؤولية،)
مقرها) درهم،) (311.111 راسمالها)
(،71-68 بالدارالبيضاء) االجتماعي 
بالسجل) ومسجلة  اكادور  زنقة 
رقم) تحت  للدارالبيضاء) التجاري 

73781،)قرر شركاء)الشركة ما ولي):
اجتماع العام الغير العادي):)

اعالن وفاة الراحل السيد ابراهيم)
سو�شي.

الشركاء) على  واملوافقة  االعتراف 
الجدد من ورثة املتوفى.

التوزيع) على  باملوافقة  االعتراف 
السيد) وفاة  بعد  لرأسمال  الجدود 

ابراهيم سو�شي.
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وفقا) االسا�شي  النظام  تحدوث 
 19-21 القانون) لذلك وموائمته مع 

املؤرخ)29)أبريل)2119.
املجتمع) العادي  العام  الجمع 

استثنائيا.
ابقاء)السيد لحسن الجبار كمسير)

وحيد للشركة.
االمضاء)االجتماعي.

بكتابة) القانوني  االوداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
(،2121 وونيو) (25 بتاريخ) باملحمدوة،)

تحت رقم)73781.
424 P

 STE JAWHARAT AL BAHR
BOUKNADEL

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
تاسيس شركة

 22 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) انشاء) تم  (،2121 وونيو)
مسؤولية) ذات  لشركة  االسا�شي 
محدودة بشريك وحيد،)مميزاتها كما)

ولي):
 STE JAWHARAT AL (: التسمية)

.BAHR BOUKNADEL SARL AU
(البيع) صيدالني) (: الهدف)

بالتقسيط).
 111.111 راسمالها) (: الراسمال)

درهم.
الشركاء):)محمد ووسف بوجندار)

... 111.111)درهم.
السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)
محمد ووسف بوجندار مسيرا شريكا)

ملدة غير محدودة.
جوهرة) اقامة  (: االجتماعي) املقر 
 2 وب) (1 ب) رقم  (3 عمارة) البحر 

بوقنادل سال.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  التجاري 
بتاريخ فاتح) (34165 بسال تحت رقم)

ووليو)2121.
425 P

STE BET AL MOUNA TRADE
في اطار الجمع االستثنائي لشركة)

BET AL MOUNA TRADE)واملنعقد)

بتاريخ)16)وونيو)2121)تقرر ما ولي):

طرف) من  حصة  (511 تفويت)

السيد نسيم حمود ما يعادل)51.111 

درهم الى السيد كريم العماري.

من) (7 واملادة) (6 املادة) تعدول 

القانون االسا�شي للشركة.

كريم العماري)111.111)درهم.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

مسؤولية) ذات  شركة  لتصبح 

محدودة بشريك وحيد.

السيد) املسيرون  احد  استقالة 

نسيم حمود.
العماري) كريم  السيد  ليصبح 

املسير الوحيد لشركة.

تم االوداع القانوني للشركة لدى)

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالدارالبيضاء)ووم فاتح ووليو)2121،)

تحت رقم)758141.
مقتطف بمثابة اعالن

426 P

STE AHSSAN SERVICES
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 111.111 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 164 زنقة 

اوت عمار حي االنبعات سال

بمقت�شى عقد عرفي حرر ووم)21 

تاسيس شركة) تم  بسال  (2121 ماي)

ذات مسؤولية محدودة بالخصائص)

التالية):

 STE AHSSAN (: التسمية)

.SERVICES

انشاءات) او  أعمال  (: الهدف)

متنوعة،)مدور شركة وكيل بالعمولة،)

تاجر.

راسمال الشركة):)111.111)درهم)

فئة) من  حصة  (1111 الى) مقسمة 

111)درهم للحصة الواحدة مقسمة)

كاالتي):

 511 (... مصطفى) اجراك  السيد 
حصة.

 511 (... اوت وشن) السيدة مينة 
حصة.

زنقة) (164 رقم) (: املقر االجتماعي)
اوت عمار حي االنبعات سال.

التسيير):)اجراك مصطفى.
املدة):)مدة الشركة)99)سنة.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بسال تحت رقم)

.33885
بمثابة مقتطف وبيان

427 P

STE BFZ CONSULTING
مقر):)زنقة دكار عمارة)5)رقم)6)املحيط الرباط

STE PARA SIMPLE LIVING
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك وحيد
رأسمالها : 111.111 درهم 

مقرها االجتماعي : رقم 1787 محل 
رقم 1 تجزئة سعيد حجي طريق 

قنيطرة سال
السجل التجاري رقم : 33985

تاسيس شركة
 PARA SIMPLE (: التسمية)

.LIVING
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
شريك) وذات  محدودة  مسؤولية 

وحيد.
:)السيدة شكري) الشريك الوحيد)

فاطمة.
بيع) (: االجتماعي) الهدف 
واملنتجات) التجميل  مستحضرات 

شبه صيدالنية.
راسمال الشركة):)111.111)درهم)
فئة) من  حصة  (1111 الى) مقسمة 

111)درهم للحصة الواحدة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.
املقر االجتماعي):)رقم)1787)محل)
طريق) حجي  سعيد  تجزئة  (1 رقم)

قنيطرة سال.
سيتم التسيير الشركة) (: التسيير)
من طرف السيدة شكري فاطمة ملدة)

غير محدودة.

االوداع) تم  (: القانوني) االوداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية بسال.

رقم التقييد في السجل التجاري)
التجاري) السجل  في  التقييد  تم  (:
باملحكمة االبتدائية بسال تحت رقم)

33985)بتاريخ)24)وونيو)2121.
428 P

 STE NEW ERA
SARL AU

 تاسيس شركة
2121،)وضع) وونيو) (15 تم بتاريخ)
قانون منظم لشركة ذات املسؤولية)
باملميزات) وحيد  بشريك  املحدودة 

التالية):
 STE NEW ERA SARL(:(التسمية

.AU
توفير خدمات الوسائط) (: الهدف)

املتعددة.
 517 رقم) (: االجتماعي) املقر 
قلعة) الثاني،) طابق  الخليفة  جنان 

السراغنة.
سنة تبتدئ من تاريخ) (99 (: املدة)

17)وونيو)2121.
 111.111 (: االجتماعي) الراسمال 
درهم مقسم على)1111)سهم من فئة)

111)درهم موزع كاالتي):
 1111 العرباوي) أسامة  السيد 

حصة.
السيد) طرف  من  تسير  (: االدارة)

أسامة العرباوي.
باملحكمة) القانوني  االوداع  تم 
 31 ووم) السراغنة  لقلعة  االبتدائية 
وونيو)2121،)تحت رقم)2121/297.

رقم السجل التجاري):)4677.
429 P

 STE LOCATION RACHKAM
SARL AU

تاسيس شركة
2121،)وضع) وونيو) (11 تم بتاريخ)
قانون منظم لشركة ذات املسؤولية)
باملميزات) وحيد  بشريك  املحدودة 

التالية):
 STE LOCATION (: التسمية)

.RECHKAM SARL AU
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بدون) السيارات  كراء) (: الهدف)
سائق.

(،2111 مركز) (: االجتماعي) املقر 
رقم)91،)قلعة السراغنة.

سنة تبتدئ من تاريخ) (99 (: املدة)
17)وونيو)2121.

 111.111 (: االجتماعي) الراسمال 
درهم مقسم على)1111)سهم من فئة)

111)درهم موزع كاالتي):
السيد رشيد كمال)1111)حصة.

السيد) طرف  من  تسير  (: االدارة)
رشيد كمال.

باملحكمة) القانوني  االوداع  تم 
 24 ووم) السراغنة  لقلعة  االبتدائية 
وونيو)2121،)تحت رقم)2121/291.

رقم السجل التجاري):)4667.
430 P

STE ULTRAMARC
SARL AU

 14 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
القنيطرة) بمدونة  (،2121 وونيو)
مسؤولية) ذات  شركة  تاسيس  تم 
مميزاتها) وحيد  بمسؤول  املحدودة 

كالتالي):
 STE (: االجتماعية) التسمية 

.ULTRAMARC SARL AU
مقاول أعمال) (: الشركة) موضوع 

مختلفة والتجارة.
بصفة عامة كل العمليات املالية،)
التجارية والصناعية املرتبطة بشكل)
مباشر أو غير مباشر بموضوع الشركة)
وكذا جميع العمليات من شانها تنمية)

الشركة.
شارع) (47 رقم) (: االجتماعي) املقر 
اقامة اسماعيل،) العاص،) ابن  عمر 

املكتب)4)القنيطرة.
الشركة) راسمال  (: الراسمال)
محدد في)111.111)درهم مقسمة الى)
1111)حصة اجتماعية من فئة)111 

درهم للحصة.
 YOUSSEF EL MASTAOUI

1111)حصة.
عهد تسيير الشركة الى) (: التسيير)

.YOUSSEF EL MASTAOUI(السيد

:)تبتدئ من فاتح) السنة التجارية)

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  وناور 

سنة.

املدة):)99)سنة.
باملحكمة) التجاري  السجل  رقم 

رقم) تحت  بالقنيطرة  التجارية 

.61325

431 P

STE ANAMTIQUE
SARL AU

 14 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

القنيطرة) بمدونة  (،2121 وونيو)

مسؤولية) ذات  شركة  تاسيس  تم 

مميزاتها) وحيد  بمسؤول  املحدودة 

كالتالي):

 STE (: االجتماعية) التسمية 

.ANAMTIQUE SARL AU

مقاول أعمال) (: الشركة) موضوع 

مختلفة والتجارة.

بصفة عامة كل العمليات املالية،)

التجارية والصناعية املرتبطة بشكل)

مباشر أو غير مباشر بموضوع الشركة)

وكذا جميع العمليات من شانها تنمية)

الشركة.
شارع) (47 رقم) (: االجتماعي) املقر 

اقامة اسماعيل،) العاص،) ابن  عمر 

املكتب)4)القنيطرة.
الشركة) راسمال  (: الراسمال)

محدد في)111.111)درهم مقسمة الى)

1111)حصة اجتماعية من فئة)111 

درهم للحصة.

 YOUSSEF EL MASTAOUI

1111)حصة.

عهد تسيير الشركة الى) (: التسيير)

.YOUSSEF EL MASTAOUI(السيد

:)تبتدئ من فاتح) السنة التجارية)

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  وناور 

سنة.

املدة):)99)سنة.
باملحكمة) التجاري  السجل  رقم 

رقم) تحت  بالقنيطرة  التجارية 

.61345

432 P

STE LHEMAN AGRI
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

رفع راسمال الشركة
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)31)أبريل)2121)تم):
الشركة) الرأسمال  في  الزيادة 
عوض) درهم  (3.111.111 بقيمة)
111.111)درهم مقسمة على)31.111 
للحصة) درهم  (111 بقيمة) حصة 

موزعة على الشكل التالي):
 31.111 خلوفي) كريم  السيد 

للحصة.
االسا�شي) القانون  صياغة  اعادة 

للشركة.
باملحكمة) القانوني  االوداع  تم 
وونيو) (24 التجارية باملحمدوة بتاريخ)

2121،)تحت رقم)36941.
433 P

 STE TG GOLD
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
متعدد القرارات

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2121 وناور) (21 املؤرخ في)

القرارات التالية):
احمد) السيد  من  كل  تفويت 
حرودة،) فيروز  السيدة  حرودة،)
والسيدة) حرودة  سكينة  السيدة 
شيماء)حرودة)511)حصة من مجموع)
كل حصة الى السيدة بشرى حرودة.

حرودة) سكينة  السيدة  تعيين 
غير) ملدة  للشركة  مساعد  كمسير 

محددة.
تسيير الشركة من طرف السيدة)
ملدة) حرودة  وسكينة  حرودة  فيروز 

غير محددة.
االسا�شي) القانون  صياغة  اعادة 

للشركة.
باملحكمة) القانوني  االوداع  تم 
وونيو) (17 بتاريخ) باكادور  التجارية 

2121،)تحت رقم)83361.
434 P

 STE UNIVERS DES

 EQUIPEMENTS ET

 SOLUTIONS INDUSTRIELS

SARL AU 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

رفع راسمال الشركة
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)22)وناور)2121)تم):

الزيادة في راسمال الشركة بقيمة)

2.111.111)درهم عوض)1.511.111 

حصة) (21.111 على) مقسمة  درهم 

بقيمة)111)درهم للحصة موزعة على)

الشكل التالي):

 21.111 خلوفي) كريم  السيد 

حصة.

االسا�شي) القانون  صياغة  اعادة 

للشركة.

باملحكمة) القانوني  االوداع  تم 

التجارية باملحمدوة بتاريخ)22)أكتوبر)

2121،)تحت رقم)1396.

435 P

 STE WESTRAD

 SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع راسمال الشركة
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)6)وناور)2121)تم):

الزيادة في راسمال الشركة بقيمة)

 111.111 عوض) درهم  (911.111

حصة) (9111 على) مقسمة  درهم 

بقيمة)111)درهم للحصة موزعة على)

الشكل التالي):

وصال) الحشادي  السيدة 

975.111)درهم.

السيد اوت حميدو محمد)25.111 

درهم.

باملحكمة) القانوني  االوداع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) بالقنيطرة  التجارية 

2121،)تحت رقم)82678.

436 P
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JEDOBRI
SARL

 AU(CAPITAL(DE 100.000

DIRMHAMS

 Siège(social : 9، rue(d’arcachon

angle bachir Ibrahimi

Casablanca

املنعقد) العام  الجمع  من  بقرار 

بتاريخ)26)ماي)2121)تم االتفاق على)

ماولي):

أن السيد علي اوحسين املالك ل)

 jedobri sarl في شركة) حصة  (411

بمبلغ)111)درهم لكل حصة قد توفي)

حصة) وأن  (2121 مارس) (9 بتاريخ)

ورثته على الشكل التالي):

(: اقلوش) زينة  السيدة  الزوجة 

.8/1

األبناء):

حميد اوحسين):)8/2

بلعيد اوحسين)8/2

عبد العزيز اوحسين):)8/2

فاطمة اوحسين):)8/1

املجموع):)8/8

411)حصة اململوكة للمرحوم) أن)

السيد علي اوحسين توزع بين الورثة)

على الشكل التالي):

السيدة زينة اقلوش):)51)حصة.

حميد اوحسين):)111)حصة.

بلعيد اوحسين):)111)حصة.

عبد العزيز اوحسين):)111)حصة.

فاطمة اوحسين):)51)حصة.

املجموع):)411)حصة.

للشركة) االجتماعي  الرأسمال  أن 

ووزع بين الشركاء)على الشكل التالي):

السيدة زينة اقلوش):)131)حصة.

حميد اوحسين):)251)حصة.

بلعيد اوحسين):)251)حصة.

عبد العزيز اوحسين):)251)حصة.

فاطمة اوحسين):)121)حصة.

املجموع):)1111)حصة.

التأكيد على تعيين السيد حميد)

اوحسين املسير الوحيد للشركة ملدة)

غير محدودة.

بالسجل) القانوني  اإلوداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

بالدار البيضاء)بتاريخ)24)وونيو)2121 

تحت رقم)784165.

437 P

SCI SALMA
SARL

AU(CAPITAL(DE 10.000 

DIRMHAMS

Siège(social : 95 à 107 rue(de 

Libourne

Casablanca

املنعقد) العام  الجمع  من  بقرار 

بتاريخ)26)ماي)2121)تم االتفاق على)

ماولي):

املالك) اوحسين  علي  السيد  أن 

 SCI SALMA 75)حصة في شركة) ل)

درهم لكل حصة) (111 بمبلغ) (SARL

وأن) (2121 مارس) (9 قد توفي بتاريخ)

حصة ورثته على الشكل التالي):

(: اقلوش) زينة  السيدة  الزوجة 

.8/1

األبناء):

حميد اوحسين):)8/2

بلعيد اوحسين)8/2

عبد العزيز اوحسين):)8/2

فاطمة اوحسين):)8/1

املجموع):)8/8

للمرحوم) اململوكة  حصة  (75 أن)

السيد علي اوحسين توزع بين الورثة)

على الشكل التالي):

السيدة زينة اقلوش):)9.37)حصة.

حميد اوحسين):)18.75)حصة.

بلعيد اوحسين):)18.75)حصة.

 18.75 (: اوحسين) العزيز  عبد 

حصة.

فاطمة اوحسين):)9.38)حصة.

املجموع):)75)حصة.

للشركة) االجتماعي  الرأسمال  أن 

ووزع بين الشركاء)على الشكل التالي):

السيدة زينة اقلوش):)9.37)حصة.

حميد اوحسين):)26.75)حصة.

بلعيد اوحسين):)27.75)حصة.

 26.75 (: اوحسين) العزيز  عبد 

حصة.

فاطمة اوحسين):)9.38)حصة.

املجموع):)111)حصة.

التأكيد على تعيين السيد حميد)

اوحسين والسيد عبد العزيز اوحسين)

مسيرون للشركة ملدة غير محدودة.

بالسجل) القانوني  اإلوداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

وونيو) (24 بتاريخ) البيضاء) بالدار 

2121)تحت رقم)784164.

437 P

FEEL COM

SARL AU

 AU(CAPITAL(DE 100.000

DIRMHAMS

 Siège(social : 15، Avenue(Al

Abtal(Appt(n° Agdal(Rabat

RC(N° : 131269

تفويت حصص اجتماعية
لشركة) الوحيد  الشريك  اتخذ 

 26 بتاريخ) (FEEL COM SARL AU

ماي)2121)ماولي):

حصة بين) (1111 اإلقرار بتفويت)

حيضرة) ناجم  عدنان  السيد  البائع 

 KEITA SAMAN(واملفوت إليه السيد

.ABDOULAYE

عدنان) السيد  املسير  استقالة 

ناجم حيضرة.

 KEITA تعيين مسير جدود السيد)

الحامل) (SAMAN ABDOULAYE

AA1218481)ملدة) لجواز السفر رقم)

غير محدودة.

تحيين النظام األسا�شي للشركة.

وقد تم اإلوداع القانوني باملحكمة)

التجارية بالرباط تحت رقم)115869 

بتاريخ فاتح ووليو)2121.
مقتطف من أجل االشهار

439 P

 SOCIETE EQUIPEMENT
 MAINTENANCE ET

 AMENAGEMENT GOUTE A
GOUTE
SARL AU

 AU(CAPITAL(DE 100.000
DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : 30، Avenue
 Oqba(n° 12 Bis(Résidence(Nil

AGDAL RABAT
RC(N° 145195

تغيير تسمية الشركة واعتماد اسم 
تجاري

لشركة) الوحيد  الشريك  اتخذ 
 SOCIETE EQUIPEMENT
 MAINTENANCE ET
 AMENAGEMENT GOUTE A
GOUTE SARL AU بتاريخ 31 ماي 

2121 القرارات التالية :
 SOCIETE الشركة  اسم  تغيير 
 EQUIPEMENT MAINTENANCE
 ET AMENAGEMENT GOUTE A
 SOCIETE(الذي أصبح اآلن(GOUTE
 EQUIPEMENT MAINTENANCE
 ET AMENAGEMENT GOUTTE A

.GOUTTE
تضاف كلمة SEMAGG اختصار 

لالسم القانوني للشركة.
من   2 املادة  تعدول  في  الشروع 

النظام األسا�شي.
وقد تم اإلوداع القانوني باملحكمة 
التجارية بالرباط تحت رقم 115868 

بتاريخ فاتح ووليو 2121.
مقتطف من أجل االشهار

440 P

KBSCAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد
تأسيس

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
2121)قد تم تأسيس) 27)ماي) بتاريخ)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

شريك وحيد باملميزات التالية):
.KBSCAN SARL AU(:(التسمية
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معالجة) (: االجتماعي) الهدف 

البيانات.
في) حدد  (: الشركة) رأسمال 

 1111 إلى) موزعة  درهم  (111.111

درهم،) (111 حصة اجتماعية بقيمة)

واسنادها) بأكملها  تحريرها  تم  قد 

للسيدة ريم العماني.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

وناور) فاتح  من  (: املالية) السنة 

األولى) السنة  ماعدا  ديسمبر  (31 إلى)

تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شارع) (،15 (: االجتماعي) املقر 

األبطال شقة رقم)4)أكدال الرباط.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيدة ريم العماني الحاملة للبطاقة)

وذلك ملدة) (AA41154 الوطنية رقم)

غير محدودة.
باملحكمة) التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالرباط):)153269.
مقتطف من أجل االشهار

441 P

NEXT AGENCY
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بتاريخ)21)وناور)2121)قد تم تأسيس)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

باملميزات التالية):

 NEXT AGENCY (: التسمية)

.SARL AU

التسويق) (: االجتماعي) الهدف 

الرقمي.
في) حدد  (: الشركة) رأسمال 

 1111 إلى) موزعة  درهم  (111.111

درهم،) (111 حصة اجتماعية بقيمة)

قد تم تحريرها بالكامل واملخصصة)

للشركاء)بما وتناسب مع مساهماتهم،)

أي):

الحامل) الغيساني  محمد  السيد 

 AB627463 : للبطاقة الوطنية رقم)

511)حصة.

الحاملة) مرشيش  أووب  السيد 
 AD281678 : للبطاقة الوطنية رقم)

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

السجل التجاري.
وناور) فاتح  من  (: املالية) السنة 
األولى) السنة  ماعدا  ديسمبر  (31 إلى)

تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شارع) (،15 (: االجتماعي) املقر 

األبطال شقة رقم)4)أكدال الرباط.
من) الشركة  تسير  (: التسيير)
طرف السيد أووب مرشيش الحامل)
 AD281678 رقم) الوطنية  للبطاقة 

وذلك ملدة غير محدودة.
باملحكمة) التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالرباط):)153315.
مقتطف من أجل االشهار

442 P

MOGLOB
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
قد) بسال  (2121 وونيو) (11 بتاريخ)
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة باملميزات التالية):
.MOGLOB SARL AU(:(التسمية
أعمال البناء) (: الهدف االجتماعي)

والتهيئة.
في) حدد  (: الشركة) رأسمال 
1.211.111)درهم موزعة إلى)12111 
درهم،) (111 حصة اجتماعية بقيمة)
قد تم تحريرها بالكامل واملخصصة)
للشركاء)بما وتناسب مع مساهماتهم،)

أي):
الحامل) العواد  عمر  السيد 
 C335426 : رقم) الوطنية  للبطاقة 

8111)حصة.
الحامل) مكزري  محمد  السيد 
 D649495 : رقم) الوطنية  للبطاقة 

4111)حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

وناور) فاتح  من  (: املالية) السنة 
األولى) السنة  ماعدا  ديسمبر  (31 إلى)

تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شارع) (،15 (: االجتماعي) املقر 

األبطال شقة رقم)4)أكدال الرباط.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
السيد عمر العواد الحامل للبطاقة)
وذلك ملدة) (C335426 الوطنية رقم)

غير محدودة.
باملحكمة) التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالرباط):)153273.
مقتطف من أجل االشهار

443 P

 INSTITUT SUPERIEUR
 D’INGENIERIE GEO

INFORMATIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد
تأسيس

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
2121)قد تم تأسيس) 2)وونيو) بتاريخ)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

باملميزات التالية):
 INSTITUT (: التسمية)
 SUPERIEUR D’INGENIERIE GEO

.INFORMATIQUE SARL AU
الهدف االجتماعي):)التدريب األولي)

في العلوم الهندسية.
في) حدد  (: الشركة) رأسمال 
 1111 إلى) موزعة  درهم  (111.111
درهم،) (111 حصة اجتماعية بقيمة)
واسنادها) بالكامل  تحريرها  تم  قد 

للسيدة مريم البوخاري.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
وناور) فاتح  من  (: املالية) السنة 
األولى) السنة  ماعدا  ديسمبر  (31 إلى)

تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي):)13،)شارع عنابة)

الرباط.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
الحاملة) البوخاري  مريم  السيدة 
 A438414 رقم) الوطنية  للبطاقة 

وذلك ملدة غير محدودة.

باملحكمة) التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالرباط):)153265.
مقتطف من أجل االشهار

444 P

HORSE SHOP
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 Siège(social : 30، Avenue(Oqba

 Appt(n° 12 Bis 4 éme(étage

Résidence Nil Agdal Rabat

RC : 138271

تفويت حصص، استقالة تعيين 

مسير وتمدود النشاط االجتماعي 

الشركة

لشركة) الوحيد  الشريك  اتخذ 

بتاريخ) (HORSE SHOP SARL AU

فاتح وونيو)2121)ماولي):

حصة بين) (1111 اإلقرار بتفويت)

البائع السيد ووسف بركاش واملفوت)

إليه السيد فريد امنزار.

ووسف) السيد  املسير  استقالة 

بركاش.

فريد) السيد  جدود  مسير  تعيين 

التعريف) لبطاقة  الحامل  امنزار 

غير) ملدة  (A341344 رقم) الوطنية 

محدودة.

االجتماعي) النشاط  تمدود 

للشركة.

تحيين النظام األسا�شي للشركة.

وقد تم اإلوداع القانوني باملحكمة)

التجارية بالرباط تحت رقم)115871 

بتاريخ فاتح ووليو)2121.

مقتطف من أجل االشهار

445 P

GOURMET KITCHEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

2121)قد تم تأسيس) 3)وونيو) بتاريخ)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

شريك وحيد باملميزات التالية):
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 GOURMET (: التسمية)
.KITCHEN SARL AU

توصيل) (: االجتماعي) الهدف 
الوجبات.

في) حدد  (: الشركة) رأسمال 
 1111 إلى) موزعة  درهم  (111.111
درهم،) (111 حصة اجتماعية بقيمة)
واسنادها) بأكملها  تحريرها  تم  قد 

للسيد محمد العربي مدون.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
وناور) فاتح  من  (: املالية) السنة 
األولى) السنة  ماعدا  ديسمبر  (31 إلى)

تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شارع) (،15 (: االجتماعي) املقر 

األبطال شقة رقم)4)أكدال الرباط.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
السيد محمد العربي مدون الحاملة)
 A343535 رقم) الوطنية  للبطاقة 

وذلك ملدة غير محدودة.
باملحكمة) التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالرباط):)153267.
مقتطف من أجل االشهار

446 P

 SOCIETE TRANSPORT
GERMANIA

SARL AU
شريك وحيد

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

األسا�شي) القانون  صياغة  تمت 
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
الخصائص) ذات شريك وحيد ذات 

التالية):
تحمل) الشركة  (: التسمية)
 SOCIETE TRANSPORT اسم)

.GERMANIA SARL AU
الهدف االجتماعي : نقل البضائع 

لحساب الغير.
املصاحبة  غير  األمتعة  نقل 

لحساب الغير.
نقل األفراد لحساب الغير.

املقر االجتماعي : N527B مدونة 
تادارت انزا اكادور.

املدة : محددة في 99 سنة.

مبلغ  في  محدد   : الرأسمال 

 1111 إلى  مقسم  درهم   111.111

حصة اجتماعية بمائة درهم للحصة 

الواحدة مقسمة كما ولي :

التمسيح محمد : 1111 حصة.

السنة االجتماعية : تبدأ من فاتح 

وناور وتنتهي في 31 ديسمبر.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإلوداع 

التجارية بأكادور ووم 22 وونيو 2121 

تحت رقم 111418.
مقتطف قصد االشهار

447 P

ATELIER FABRICATION 

NAVIRES DU SUD (A.F.N.S)
دوار تماعيت جماعة وقيادة دراركة 

- أكادور

 21 بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في)

ماي)2121)تم تأسيس ش.م.م.):

 ATELIER (: التسمية)

 FABRICATION NAVIRES DU

.SUD (A.F.N.S(

محدودة) شركة  (: الشكل)

املسؤولية.

جماعة) تماعيت  دوار  (: املقر)

وقيادة دراركة أكادور.

الغرض):)بناء)السفن وإصالحها.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)111.111 

درهم أي)1111)حصة ب)111)درهم)

للحصة موزعة على الشكل التالي):

السيد مزي الحسن)51111)درهم)

أي)511)حصة.

 51111 هي) اسماعيل  السيد 

درهم أي)511)حصة.

الحسن) مزي  السيد  (: املسير)

والسيد اسماعيل هي

الحسن) مزي  السيد  (: اإلمضاء)

والسيد اسماعيل هي.

وقد تم اإلوداع القانوني باملحكمة)

وونيو) (21 بتاريخ) بأكادور  التجارية 

2117)تحت رقم)111411.

448 P

STE OVINS - SUD
رأسمالها 131.111 درهم

العنوان شقة رقم 2 عمارة الرحمة 

التمسية

العام) الجمع  محضر  بموجب 

 2121 أبريل) فاتح  بتاريخ  التأسي�شي 

ذات) شركة  تأسيس  الشركاء) قرر 

 Ovins Sud (: محدودة) مسؤولية 

.SARL

 2 رقم) شقة  (: االجتماعي) املقر 

عمارة الرحمة التمسية.

درهم) (131.111 (: رأسمالها)

حصة اجتماعية) (1311 مقسمة إلى)

من فئة)111)درهم للحصة.

املدة):)99)سنة.

رشيد) بوشكو  السيد  (: املسير)

الحامل للبطاقة الوطنية ج)76422.

السنة املحاسبية من فاتح وناور)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم 

بانزكان) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2121 وونيو) (16 بتاريخ)

.1374

449 P

 STE CONSTRADIV

SOLUTIONS
SARL

 DOUAR IGRAOUGRAM

 AVENUE MOHAMED AGRAM

 NR 4690 TEMSIA(INEZGANE

AIT MELLOUL

تأسيس شركة ذات املسرولية 
املحدودة

بآوت) مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

وضع) تم  (2121 وونيو) (11 في) ملول 

ذات) لشركة  األسا�شي  النظام 

تكمن) والتي  املحدودة  املسؤولية 

مميزاتها فيما ولي):

 STE CONSTRADIV (: التسمية)

.SOLUTIONS SARL

الشركة  غرض  وكمن   : الغرض 
لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 
أي دولة أخرى  وفي  املغرب  في  الغير 

فيما ولي :
األشغال العامة والبناء.

: ووجد مقرالشركة  مقر الشركة 
اكرام  محمد  شارع  اكروكرام  بدوار 
اوت  انزكان  التمسية   4691 رقم 

ملول.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابتداء من تاريخ تكوينها النهائي.
رأسمال  وبلغ   : الشركة  رأسمال 
إلى  درهم مقسم   111.111 الشركة 
ألف حصة ذات 111 درهم كقيمة 

لحصة واحدة.
 511 الحيان  واسين   : السيد 

حصة.
السيد : نجيب مزوز 511 حصة.

فاتح  في  تبتدئ   : املالية  السنة 
وناور وتنتهي في 31 ديسمبر.

واسين  الشركة  يسير   : التسيير 
غير  ملدة  مزوز  ونجيب  الحيان 

محدودة.
كتابة  لدى  القانوني  اإلوداع  تم 
انزكان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2121 وونيو   28 بتاريخ 

.1466
للخالصة والبيان

املسير

450 P

AIT EL FASSI
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات شريك وحيد
أبريل) (21 في) املؤرخ  للعقد  طبقا 
ذات) شركة  تأسيس  تم  (2121
مسؤولية محدودة ذات شريك واحد)

بالخصائص التالية):
.AIT EL FASSI(:(االسم

أنواع) جميع  تصنيع  (: الهدف)
الخبز،)الحلويات،)العجائن الغذائيةـ،)

متعهد وتقدوم الطعام والتموين.
 111.111 (: املجموعة) رأسمال 

درهم.
املسير):)أزيان سعيد.
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:)حي اوت الفا�شي) املقر االجتماعي)

تكادورت دراركة.

املدة):)99)سنة.

للمجموعة) القانوني  اإلوداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة تحت رقم)

99419)بتاريخ)5)ماي)2121.

451 P

TREND MEDIA
تأسيس

مارس) (17 طبقا للعقد املؤرخ في)

األسا�شي) القانون  وضع  تم  (2121

لشركة ذات مسؤولية محدودة على)

النحو التالي):

.TREND MEDIA(:(اسم الشركة

مواقع) وتطويير  إنشاء) (: الهدف)

الويب.

الحسن) شارع  (: االجتماعي) املقر 

الثاني عمارة تيميتار رقم)513)الطابق)

الخامس أكادور.

املدة):)99)سنة.

الرأسمال):)11.111)درهم مقسمة)

درهم) (111 مقابل) حصة  (111 إلى)

للحصة.

التسيير):)السيد لحسيني عماد.

والباقي) للذخيرة  (5% (: األرباح)

حسب قرار الشركاء.

تبتدئ من فاتح وناور إلى) (: السنة)

غاوة)31)ديسمبر.

التجارية) باملحكمة  اإلوداع  تم 

2121)تحت) 25)مارس) بأكادور بتاريخ)
رقم)98858.

452 P

STE ARGANA MEDIA
تأسيس شركة

 8 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) وضع  تم  (،2121 وونيو)

األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):

.»ARGANA MEDIA(»(:(االسم

 241 س) عمارة  االجتماعي:) املقر 

تجزئة) األول  الطابق  (12 رقم) شقة 

الوفاق بنسركاو أكادور.

الهدف االجتماعي:)انشاء)املواقع.
تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املدة:)

تسجيلها بالسجل التجاري.
الرأسمال) حدد  الرأسمال:)
مقسم) 111.111درهم  في) الشركة 
111درهم) بقيمة) حصة  (1.111 إلى)

للحصةالواحدة.
املسيرة:)رقية بنزكري.

التجاري) السجل  47995.رقم 
باملحكمة التجارية بأكادور:

بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ) (111468 عدد) تحت  بأكادور 

.24/16/2121
املسير

453 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT(N°01(AV(AL(MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 16.11.82.46.25 / FIX :

15.28.23.28.68

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

STE AGADIR CAR TOUR
األسا�شي) القانون  بمقت�شى 
تأسيس) تم  (، بتاريخ17/16/2121)
املسؤولية) محدودة  شركة 

((:
ُ
.باملواصفات التالية

 STE )التسمية):)شركة أكادور كار تور)
. AGADIR CAR TOUR

بدون) السيارات  كراء) الهدف:)
( ( ( سائق.)

زنقة) (52 رقم) (: االجتماعي) املقر 
أطلس حي النهضة اكادور.

99)سنة ا ابتداء)من تاريخ) (: املدة)
التأسيس.

رأسمالها):)111.111)درهم.
التسيير):)للسيد الذهبي فؤاد).)
اإلمضاء):)للسيد الذهبي فؤاد.)

باملحكمة) تم  القانوني  اإلوداع 
وونيو) (22 بتاريخ) ألكادور  التجارية 
السجل) (111419 تحت رقم) (،2121

التجاري رقم)47955. 
454 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL : 1673219431

STE CLAIROV

شركة ذات املسؤولية املحدودة)

تأسيس شركة

ـبموجب عقد عرفي مؤرخ باكادور)

النظام) وضع  تم  (،2121 نونبر) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

فيما) مميزاتها  تكمن  والتي  املحدودة 

ولي):

.STE CLAIROV(:(التسمية

الشركة) غرض  وكمن  ـالغرض:)

لحساب) أو  الخاص  لحسابها  سواء)

أي دولة أخرى) وفي  املغرب  في  الغير 

فيما ولي):)

اخصائى بصريات العيون.

محمد) شارع  (: الشركة) مقر 

السادس رقم)44)ماسة).

 99 املدة:حددت مدة الشركة في)

سنة ابتداء)من تاريخ تكوينها النهائي.

رأسمال) الشركة:وبلغ  رأسمال 

إلى) درهم مقسم  (111.111 الشركة)

1111)حصة ذات)111)درهم كقيمة)

مكتتبة ومدفوعة) للحصة الواحدة،)

القيمة كليا ومخصصة للشريك اآلتي)

أسمه):)

 1111 (... جمال) حيسون  السيد 

حصة.

السنة املالية:تبتدئ في فاتح وناور)

وتنتهي في)31)دجنبر).

السيد) الشركة  يسير  التسيير:)

سيدود واسين غير محدودة).)

القانوني لدي كتابة) تم اإلوداع  (

الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان)

رقم) تحت  (،2121 وونيو) (29 بتاريخ)
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STE CHTIOUI NEGOCE
SARL AU

Capital : 100.000 Dhs

 SIEGE(SOCIALE: N°01 HAY

TIHONA EL GHARBIYA ASSA.

ICE : 002820152000023

تـــأسيــس شركة
 23 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

وونيو)2121،)تم تأسيس شركة ذات)

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

باملميزات التالية):)

التسمية:)شركة شتوي نكوس).
املقر االجتماعي):رقم)11)حي تحونا)

الغربية أسا).

درهم) (111.111 (: الرأسمـــــــــــــال)

فئة) من  حصة  (1111 على) مقسمة 

111)درهم.

أو) متنوعة  أعمال  (: الهـــــــــــــــــدف)

إنشاءات.

الشــــــــــــــركاء):)

الشتيوي عبد هللا)...)1111)حصة)

.

املسير القانوني):)الشتيوي عبد هللا

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وناور) (21 بتاريخ) بكلميم  االبتدائية 

2121،)تحت رقم2121/244. 

456 P

 CABINET MOFTING

 MÉDICAL ESTHÉTIQUE

 COIFFE
 SARL AU

رأسمالها : 111111 درهم

مقرها االجتماعي : شارع بئر انزران 
رقم 128 حي السعادة البيركوال 

الدشيرة الجهادوة انزكان. 

 11 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

مساهم) قرر  بانزكان  (،2121 وونيو)

الشركة ما ولي:)

 cabinet MOFTING (: االسم)

.médical(esthétique(coiffe

:)صالون الحالقة) هدف اللشركة)

والتجميل.
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مقر الشركة):)شارع بئر انزران رقم)
حي السعادة البيركوال الدشيرة) (128

الجهادوة انزكان).
 111.111 في) محدد  الراسمال 
من) حصة  (1111 الى) مقسم  درهم 
درهم للحصة الواحدة تم) (111 فئة)

اكتتابها كلها للسيدة الزهرة مليلي.)
التسيير):)تم تعيين السيدة الزهرة)
غير) ملدة  للشركة  كمسيرة  مليلي 

محدودة مع حق االمضاء).
لتكوين) (5% اقتطاع) وتم  االرباح 
عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونيا).)
بكتابة) القانوني  االوداع  ثم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) (24/16/2121 بتاريخ) بانزكان 

رقم)1452 .  
457 P

BOULANGERIE HEMOUNI 
شركة ذات مسؤولية محدودة 

دات الشريك الوحيد.
وعنوان مقرها االجتماعي طريق 
الخميس اوالد برحيل تارودانت.
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7877:
 12 بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في)
ماي2121)تم إعداد القانون األسا�شي)
لشركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد باملميزات التالية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤولية محدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها بمختصر  االقتضاء)

.BOULANGERIE HEMOUNI

غرض الشركة بإوجا)-مخبزة.
الخميس) طريق  االجتماعي:) املقر 

اوالد برحيل تارودانت.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
.... همني) ادريس  الحسن   السيد 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (1111

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

: عنوانه) همني  ادريس   السيد 

طريق مراكش اوالد برحيل تارودانت)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة):

(: عنوانه) همني  ادريس  السيد 

طريق مراكش اوالد برحيل تارودانت)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بتارودانت بتاريخ)24)وونيو)

2121)تحت رقم)796.

458 P

 Société BOUCHERIE AL

 INBIAAT
sarL AU

شركة ذات مسؤولية محدود 

وذات ألشريك ألوحيد ، رأسمالها 

111.111.11 درهم

مقرها الجتماعي: متجر رقم 19 زنقة 

إسلى حي ألقدس أكادور

بتاريخ) املحرر  للعقد  تبعا 

شركة) تأسيس  تم  (28/14/2121

ذات مسؤولية محدود وذات الشريك)

الوحيد تحتوي على امليزات التالية:

 Société BOUCHERIE(:التسمية(

 AL INBIAAT sarL AU

 19 رقم) متجر  (: االجتماعي) املقر 

زنقة إسلي حي ألقدس أكادور

الرأسمال:)111.111)درهم

النشاط التجاري:)مجزرة

باملائة من األرباح) (5 الربح:)وقتطع)

الصافية من اجل االحتياطي القانوني

ألهرام) تم تعيين السيد  التسيير:)

عدنان كمسير ملدة غير محدودة

السنة االجتماعية:)من فاتح وناور)

الى غاوة)31)من دجنبر.

تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املدة:)

التسجيل في السجل التجاري

لدى) القانوني  اإلوداع  تم  قد  و 
باملحكمة) الضبط  كتابة  مصلحة 
 18 باملحكمة التجارية باكادور بتاريخ)

ماي)2121،)تحت عدد)99586.
بمثابة مقتطف وبيان

459 P

 STE BMZ BOIS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسيس شركة

وونيو) (18 في) طبقا للعقد املؤرخ 
2121،)باوت ملول تم تأسيس شركة)
ذات املسؤولية محدودة بالخصائص)

التالية):)
. BMZ BOIS SARL AU(:(االسم

 FABRICATION (: النشاط)
 D’EMBALLAGE EN BOIS ET EN

.PLASTIQUE
 111.111 (: املجموعة) رأسمال 

درهم.)
التسيير):)السيد بومعزا واسين.

العزيب) دوار  (: االجتماعي) املقر 
القليعة اوت ملول.
املدة):)99)سنة.

للمجموعة) القانوني  اإلوداع  تم 
باملحكمة) التجاري  بالسجل 
 1472 رقم) تحت  االبتدائية النزكان 

بتاريخ)29)وونيو)2121.
 460 P

STE BLUE BOAT SHIPPING
»SARL AU » 

شركة محدودة املسؤولية
ICE : 00286310200008

تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)
تم تأسيس شركة) (،2121 وونيو) (11
محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):)
 STE BLUE BOAT (: التسمية)

. SHIPPING(»(Sarl
لخميس) دوار  االجتماعي:) املقر 

لقليعة اوت ملول).
لحساب) البضائع  نقل  الهدف:)

الغير.

 111.111 (: االجتماعي) الرأسمال 
درهم.

التسيير):زكرياء)حاوزي).
املدة:)99)سنة.

فاتح وناور حتى31  (: السنة املالية)
دجنبر).

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
 1419 رقم) تحت  بإنزكان  التجاري 
2121،)رقم السجل) 22)وونيو) بتاريخ)

التجاري)23695.
461 P

STE BIG ROUD
SARL

تاسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي بتاريخ)3)ماي)
ذات) شركة  قوانين  حررت  (،2121
مسؤولية محدودة خصائصها كالتالي)
 BIG لنقل) رود  بيك  (: االسم)

.ROUD TRANS
املستخدمين) نقل  (: األهداف) (

لحساب الغير
املقر االجتماعي):)دوار دراود سيدي)

بيبي اشتوكة اوت باها.
 111.111 (: االجتماعي) الرأسمال 
من) سهم  (1111 إلى) مقسمة  درهم 
111)درهم،)التي وملكها السيد سعيد)

افارس.)
التسيير):)سعيد افارس.

اإلوداع القانوني):)تم اإلوداع لدى)
املحكمة االبتدائية بانزكان بتاريخ)19 

ماي)2121،)تحت رقم1129.
462 P

 BENHAMMOU AUTO
SERVICES

SARL AU
Au(Capital(de 100 000،00 Dhs

 Siège(Social: RUE 14 HAY(LALLA
.HASNA BLOC C GUELMIM

ICE : 002836925000045
)تـــأسيــس شركة

 19 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم تأسيس شركة ذات) (،2121 ماي)
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

باملميزات التالية):
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 BENHAMMOU (: التسمية)
.AUTO SERVICES

لال حسناء) حي  (: االجتماعي) املقر 
بلوك س زنقة)14)كلميم.

درهم) (111.111 (: الرأسمـــــــــــــال)
فئة) من  حصة  (1111 على) مقسمة 

111)درهم.
وتشخيص) إصالح  (: الهـــــــــــــــــدف)

السيارات)/)صباغة السيارات.
املسير القانوني):)محمد بنحمو.)

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
ماي) (28 بتاريخ) بكلميم  االبتدائية 

2121،)تحت رقم)212.
462P مكرر

 STE AZOULAL FORAGE DES
PUITS

شركة ذات مسؤولية محدودة
أبريل) (28 في) املؤرخ  للعقد  طبقا 
تم تأسيس شركة املسؤولية) (،2121

املحدودة بالخصائص التالية):)
 STE AZOULAL (: االسم)

.FORAGE DES PUITS
الهدف):)حفر اآلبار

)مراقبة حفر االستغالل
)غرس نقاط املياه.

)اختبار الضخ على املياه الجوفية
قياس املياه السطحية)(الخطارة)،)

املصدر واملاء.
تأجير األماكن العامة.

التنظيف والبستنة والحراسة.
دراسة وتركيب أنظمة الري.

التحكم باملياه الجوفية.
املسح البيزومتري.

الفترات.
شراء)وبيع وتداول جميع املنتجات)
وغير) املنقولة  واألموال  والخدمات 

املنقولة.
 111.111 (: املجموعة) رأسمال 

درهم.
التسيير):)أبرام عبدالعزيز.

املقر االجتماعي:)بلوك)5)رقم)8)حي)
املقاومة ورزازات.

)املدة):)99)سنة.

للمجموعة) القانوني  االوداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة اإلبتدائية)
 5 11477بتاريخ) رقم) تحت  بإنزكان 

ماي)2121.
463 P

STE EK PRINT
SARL AU 

رأس مالها : 11.111 درهم
املقر االجتماعي : سيدي بلقاس زنقة 

18 رقم 12 تارودانت 
 شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
12)أكتوبر)2121،)تم إحداث القانون)
املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�شي 
الوحيد،) الشريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي):
 EK PRINT SARL AU(:التسمية

بلقاس) سيدي  (: االجتماعي) املقر 
زنقة)18)رقم)12)تارودانت

)الهدف االجتماعي):)غرض الشركة)
سواء)في املغرب أو في الخارج

)الطباعة واالشهار
)التجارة

أالعمال مختلفة
(: في) حدد  الشركة  مال  رأس  (
11.111)درهم مجزء)على)111)حصة)
درهم للحصة لواحدة) (111 من فئة)

كلها مكتتبة كالتالي):
 111 (........ الهاللي) السيد رشيد  (

حصة،)أي)11.111)درهم.
)املجموع):)111)حصة أي)11.111 

درهم.
كمسير) الهاللي  رشيد  (: التسيير)

للشركة ملدة غير محدودة.
من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

31)دجنبر.
املدة):)99)سنة.

لدى) القانوني  اإلوداع  تم  لقد 
بتارودانت) االبتدائية  املحكمة 
تحت رقم) (،2121 أكتوبر) (13 بتاريخ)
التجاري:) السجل  (،2121/1352

.7145
464 P

 STE EDDAIH NEGOCE
S.A.R.L

تأسيس الشركة
بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

27)أبريل)2121،)تم تأسيس الشركة)

ذات املميزات التالية):

 STE EDDAIH (: التسمية)

.NEGOCE SARL

أشغال البناء) (: الهدف االجتماعي)

وأعمال عامة.
149،بلوك) رقم) (: املقر االجتماعي)

5)شارع املختار السو�شي-اوت ملول..

 111.  111 (: الرأسمال االجتماعي)

درهم مجزأة إلى)1111)حصة من فئة)

111)درهم للحصة الواحدة.

كريم) السيد  تعين  تم  (: التسيير)

ملدة) للشركة  شريك  كمسير  الداوح 

غير محدودة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

تم اإلوداع القانوني لدى مصلحة)

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بانزكان بــتاريخ):)5)مارس)2121،)تحت)
رقم)1121.

465 P

 MOUMEN PEINTURES ET 

 TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة .

بشريك الوحيد

تأسيس شركة

 11 بموجب عقد عرفي مؤرخ في)

إنجاز) تم  بالداخلة،) (،2121 وونيو)

ذات) لشركة  األسا�شي  القانون 

الوحيد) للشريك  مسؤولية محدودة 

بالخصائص التالية:

 »MOUMEN (: اإلسم)

.PEINTURES ET TRAVAUX«

املختلفة) األشغال  (: الهدف)

والصباغة والنجارة والحدادة بصفة)

عامة،

واملتاجرة) وللغير  له  النقل  (

واالستيراد والتصدور،

العروض) لطلبات  التقدوم 

والصفقات العمومية والخاصة ذات)

الصلة بأهداف الشركة.

درهم) ألف  مائة  الرأسمال:)

الى) مقسم  درهم  (111.111

درهم) (111 قيمتها) حصة  (1111

الشريك) بيد  كلها  ممتلكة  للواحدة 

الوحيد:السيد املومن محند).

السيد املومن) (: التسيير واإلمضاء)

محند.

النهضة) تجزئة  اإلجتماعي:) املقر 

عمالة) امهيروز  كندوز  بئر  مركز 

أوسرد-)الداخلة.

املدة):)99)سنة ما عدا الحل قبل)

األوان.

اإلوداع) تم  (: القانوني) اإلوداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  القانوني 

 11 ووم) الداخلة  الذهب-) بوادي 

وونيو)2121)تحت رقم)18573.

466 P

 « LAABOUB TRAVAUX

»(SARL- AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A

ASSOCIE UNIQUE

CAPITAL SOCIAL : 511 111.11 DHS

 SIEGE(SOCIAL(:(N°109(BLOC(ABATIH

 EXTENTION DAKHLA AGADIR

 TP(n°(:(50327201(Numéro(ICE(:

112846299111121

 STE LAABOUB TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك واحد 

تاسيس شركة
في) املؤرخ  للعقد  طبقا 

بأكادور،) املسجل  (،11/16/2121

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بشريك وحيد بالخصائص)

التالية:)

 LAABOUB(TRAVAUX(»(:(االسم

(»(SARL- AU

الهدف االجتماعي:)مقاولة أشغال)

-جميع أشغال) بجميع أنواعه) البناء)

الصرف الصحي
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 511.111 املجموعة:) رأسمال 

درهم مقسم الى)5.111)حصة،)بثمن)

كلها) وتعود  لكل حصة،) درهم  (111

للسيد:

)القــــاغ علــــي

املسير:)السيد القــــاغ علــــي.
بلوك) (119 رقـــم) املقر االجتماعي:)

ابطيح تمدود الداخلة)–أكادور)

 

من تاريخ) ابتداء) 99)سنة،) (: املدة)

االنشاء

للمجموعة) القانوني  االوداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

بأكادور،)تحت رقم111519 

)بتاريخ…29/16/2121

467 P

 STE LAM DISTRIBUTION
SARL

تاسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي املؤرخ في)17 

 LAM 2121،)تم تأسيس شركة) ماي)

DISTRIBUTION)ش.م.م)

هدفها):)التفاوض).

االستيراد والتصدور)

بيرانزران) حي  (: التجاري) العنوان 
تيكوين) (11 رقم) بلوك  (6 رقم) زنقة 

اكادور.)
111.111)رهم موزعة) (: رأسمالها)

إلى)1111)حصة قيمة كل حصة)111 

اكتتبت) نقدوة  حصص  كلها  درهم 

وحررت جميعها علي الشكل األتي):

511)حصة..) السيد محمد اخبو)

السيد اشباح لحسن)511)حصة).)

محمد) السيد  السيد  تعيين  تم  (

غير) ملدة  للشركة  كمسير  اخبو 

محمد) توقيع  اعتماد  مع  محدودة 

اخبو والسيد اشباح لحسن في جميع)

العقود والوثائق اإلدارية.)

سنة) (99 :مدة عمر الشركة) املدة)

من تاريخ تأسيسها النهائي.

رقم) اإلوضاحي  التجاري  السجل 

.47911

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
التجارية بأكادور بتاريخ)17)وونيو2121 

تحت رقم)111236.   
468 P

STE MALAK ALA
SARL

تاسيس شركة
 21 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تأسيس) تم  بأكادور  (،2121 ماي)
صفاتها) املسؤولية  محدودة  شركة 

كماولي):
. MALAK ALA:(لتسمية

الهــدف:)تهدف الشركة أساساإلى:
مستحضرات التجميل.

 111 شقة) (: االجتماعي) املقر  (
س) (3  6 رقم) اقامة  االول  بالطابق 

مكرر خليج النخيل فونتي اكادور.
من تاريخ) :سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل بالسجل التجاري.
)الرأسمال):حدد رأسمال الشركة)
في)111.111)درهم مقسمة إلى)1111 

حصة بقيمة)111)درهم للواحدة.
السيدة الهام الزين)511)حصة

السيدووسف العلوي)511)حصة
الزين،) الهام  السيدة  (: التسيير)
الوثائق) جميع  على  التوقيع  وكذلك 
غير) ملدة  وذلك  واالدارية  البنكية 

محدودة.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (23 بتاريخ) ألكادور  التجارية 
رقم) (،111441 رقم) تحت  (،2121

السجل التجاري).47979.
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 STE LBOUKHARI BUREAU
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�شى القانون األسا�شي املؤرخ)
تأسيس) تم  (2121 وونيو) (22 بتاريخ)
ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 
 LABOUKHARI الوحيد) الشريك 
ذات) (BUREAU SARL AU

الخصائص التالية):
هدف الشركة في املغرب) الهدف:)

كما في الخارج هو:

املكتبيات) لوازم  وشراء) بيع 

بالجملة وبالتقسيط.

الكمبيوتر) أجهزة  وشراء) بيع 

بالجملة) واالثات  املكاتب  معدات 

والتقسيط).

تصنيع،)التجميع،)إعادة التدوير،)

التأجير،)الصيانة،)واإلصالح

والنقش على الخشب،) الطباعة،)

الطباعة الحجرية،)النقش والختم

أي منتج ومادة ومستهلكات) شراء)

أداء) في  تستخدم  أو  تدخل  قد 

األنشطة السابقة

التجارة،)االستيراد والتصدور.
حي) (163 رقم) االجتماعي:) املقر 

السالم الداخلة).

املدة:)99)سنة.

 111.111 في) حدد  الرأسمال:)

حصة) (1111 على) مقسم  درهم 

اجتماعية بقيمة)111)درهم للواحدة)

وهي في نصيب):

)ووسف مودن.

تسير الشركة وملدة غير) التسيير:)

ووسف) السيد:) طرف  من  محدودة 

مودن).

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (22 االبتدائية بالداخلة بتاريخ)

2121،)تحت رقم:)15959/1344.

470 P

STE MAM BUILDING 
 SARL A.U 

رأسمالها : 111.111 درهم

املقر االجتماعي: شقة رقم 11 
الطابق األول شارع عمر بن جلون 

رقم 6 سيدي ووسف اكادور.

تأسيس شركة 
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
12)ابريل)2121،)تم إحداث القانون)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بالشريك الوحيد من طرف)

املوقع للعقد،)خصائصها كالتالي:

شــركة مام بويلدونك) (» التسمية:)

 STE MAM BUILDING (» (» ش.م.م)

”SARL A.U

 11 رقم) شقة  االجتماعي:) املقر 

جلون) بن  عمر  شارع  االول  الطابق 

رقم)6)سيدي ووسف اكادور.

الهدف االجتماعي:

 PROMOTION(اإلنعاش العقاري

IMMOBILIE

البناء) أو  العامة  األشغال 

 TRAVAUX DIVERS OU DE

 CONSTRUCTIONS

في:) حدد  الشركة  مال  رأس 

 1111 إلى) مقسم  درهم  (111.111

للحصة) درهم  (111 فئة) من  حصة 

الواحدة وملكها كاملة السيد الحسن)

العساوي.

إلى) وناور  فاتح  من  املالية:) السنة 

31)دجنبر.

العام) الجمع  قرار  بمقت�شى 

ابريل) (12 بتاريخ) املؤرخ  التأسي�شي 

2121،)تقرر ما ولي:

احمد) السيد  عين  التسيير:)

العساوي مسيرا وحيدا للشركة ملدة)

غير محدودة.

اإلمضاء)البنكي:)الحسن العساوي

لدى) القانوني  اإلوداع  تم  لقد 

 24 املحكمة التجارية باكادور بتاريخ)

 111471 رقم:) تحت  (،2121 وونيو)

،السجل التجاري:)48111.

471 P

 STE MAYGA TRANS
تأسيس شركة

بموجب عقد عرفي محرر بتاريخ)

تم تأسيس شركة) (،2121 وونيو) (18

املميزات) ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية):

 MAYGA شركة) (: التسمية)

TRANS))ش.م.)

لحساب) البضائع  نقل  ف:) الهد 

الغير.

)املقر االجتماعي):)رقم)42)جناح)1 

تجزئة الفتح أوت ملول املحل رقم)45 

زنقة)471)حي املوظفين أكادور.
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 11.111 (: الرأس املال االجتماعي)

درهم مجزأ إلى)1.111)حصة من فئة)

ترجع) الواحدة  للحصة  درهم  (111

كلها للسيد خالد وعدود السيد خالد)

وعدود مناصفة بينهما).

السيد) الشركة  يسير  التسيير:)

خالد وعدود ملدة سنة قابلة للتجدود.

خالد) السيد  اإلمضاء) تخويل 

وعدود..

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في)

آخر دجنبر من كل سنة.

وتم اإلوداع القانوني لهذا العقد)

املحكمة) هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

 111497 رقم) تحت  التجارية 

والسجل التجاري رقم48125)بتاريخ)

28)وونيو)2121.
من اجل النسخة والبيان

حرر باكادور بتاريخ

28/16/2121 

472 P

STE MOHI MARBER
 »SARL A.U » 

تاسيس شركة
 8 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة) تأسيس  تم  (،2121 وونيو)

وحيد) بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات املميزات التالية:

 MOHI( MARBER( » (: التسمية)

»SARL A.U

حي) (A بلوك) (: املقر االجتماعي))

الصحراء،)طانطان.

111.111درهم) (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (1111 على) مقسمة 

100،00)دراهم.

الهدف):جميع أشغال الجبس،

جميع اشغال الصباغة)،

والخشب) األملنيوم  نجارة 

والبالستيك،

املصنوعة) النجارة  أعمال  جميع 

من الفوالذ املقاوم للصدأ)،

جميع أعمال السباكة،

أعمال الصرف الصحي وإمدادات)
مياه الشرب،

أعمال التبليط األرضية الداخلية)
والخارجية)،

،(REV-SOLو(PAVET(أعمال
ومحطات) الكابينة  أعمال 

الرصيف)،
تسويق وتركيب الرخام.

تجارة متنوعة
جميع أشغال البناء،
التصدور واالستيراد

الشركاء):)مصطفى كريم،)مغربي،)
مزداد بتاريخ)11/11/1988،)ب.)و.)ت)

.EA135151
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
وناور وتنتهي في)31)دجنبر من كل سنة.
حاليا) الشركة  تسير  (: التسيير)
غير) ملدة  كريم  مصطفى  من طرف:)

محددة.
باملحكمة) تم  (: التجاري) السجل 
وونيو) (28 االبتدائية بطانطان بتاريخ)

2121،)تحت رقم)5859. 
473 P

FIDUCIAIRE TEMSIA
TEL : 1673219431

STE HT FRUIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة)

تأسيس شركة
بأوت) مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
وضع) تم  (،2121 وونيو) (22 ملول)
ذات) لشركة  األسا�شي  النظام 
تكمن) والتي  املحدودة  املسؤولية 

مميزاتها فيما ولي):
 STE HT FRUIT (: التسمية)

. S.A.R.L
الشركة) غرض  وكمن  الغرض:)
لحساب) أو  الخاص  لحسابها  سواء)
أي دولة أخرى) وفي  املغرب  في  الغير 

فيما ولي):
الخضر) وتصدور  استيراد 

والفواكه.
مو�شي) اوت  دوار  (: الشركة) مقر 

التمسية أزرو أوت ملول.
 99 املدة:حددت مدة الشركة في)

سنة ابتداء)من تاريخ تكوينها النهائي.

بمبلغ رأسمال) (: رأسمال الشركة)
إلى) مقسم  (111111 درهم) الشركة 
1111)حصة ذات)111)درهم كقيمة)
مكتتبة ومدفوعة) للحصة الواحدة،)
للشريك) ومخصصة  كليا  القيمة 

اآلتي):)
)السيد حجرة طارق)1111)حصة.
السنة املالية:تبتدئ في فاتح وناور)

وتنتهي في)31)دجنبر).
السيد) الشركة  يسير  التسيير:)

حجرة طارق ملدة غير محدودة)
القانوني لدى كتابة) تم اإلوداع  (
الضبط باملحكمة االبتدائية النزكان)
رقم) تحت  (،2121 وونيو) (23 بتاريخ)

 .1429
للخالصة والبيان

املسير

474 P

 Travaux de comptabilité et Contrôle de
gestion

(…(Déclarations(fiscales(((TVA(،(IS،(IR
 Création(et(Modification(des(Sociétés،

Coopératives،(Associations
 Traitement(des(salaires((Gestion(de(paie،

(…CNSS

 STE ID HJOUB TOURS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة)
تأسيس شركة

طبقا للعقد العرفي املؤرخ ووم)15 
تم تأسيس شركة) (،2121 أغسطس)
 Ste ID HJOUB TOURS SARL

تحمل املواصفات التالية:
بدون) السيارات  كراء) األهداف:)

سائق
رأسمال الشركة:)211.111)درهم)
)التسيير:)السيد اد حجوب حميد

جماع) مركز  االجتماعي:) املقر 
سيدي واعزيز تارودانت

اإلوداع) تم  القانوني:) اإلوداع 
الضبط) بكتابة  للشركة  القانوني 
باملحكمة االبتدائية بتارودانت تحت)
اكتوبر) (22 بتاريخ) (987/2121 رقم)
التجاري) بالسجل  وسجلت  (2121
لنفس املحكمة وبنفس التاريخ تحت)

رقم:)7115.
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 STE JAOUHARAT SOUSS 
 SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

 STE  JAOUHARAT(:(اسم التجاري
SOUSS SARL AU

مقرها االجتماعي):)تجزئة الرياض)
رقم)51)اوت ملول

عقاري) وتاجر  منشط  (: املهام) (
وخدمات البناء.

 111.111 (: الشركة) مال  راس 
درهم

مبرك) عبال  بن  السيد  (: التسيير)
مشارك وحيد ومسير للشركة

تم اإلوداع القانون األسا�شي لدى)
االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
(،2121 وونيو) (28 بتاريخ) انزكان 
التجاري) والسجل  (1461 رقم) تحت 

رقم23741 .
476 P

 STE FORIMED SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد 
تأســـيــس شركة

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ ب)15 
وونيو2121)بتارودانت أسست شركة)
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد.)
 FORIMED شركة) التسمية:)

 SERVICE
املراقبة،) خدمات  الهدف 

االستقباالت والنظافة)
تجزئة) (32 رقم) االجتماعي:) املقر 

رودانا املحيطة تارودانت.)
املدة:)99)سنة من تاريخ التقييد في)

السجل التجاري
درهم موزع) (111.111 الرأسمال:)
على)1111)حصة بمقدار)111)درهم)

للحصة موزعة كالتالي:
الوحيد) للشريك  حصة  (1111

السيدة مبروك يسرا.)
التسيير:)تم تعيين السيدة مبروك)
يسرا مسيرة للشركة والتي قبل املهمة)

ملدة غير محددة.
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الشركة مسجلة بالسجل التجاري)

باملحكمة االبتدائية بتارودانت بتاريخ)

(،7873 تحت رقم) (،2121 وونيو) (23

وتم اإلوداع القانوني بنفس املحكمة)

وبنفس التاريخ تحت رقم)768.
الستخراج والذكر

السيدة مبروك يسرا)

477 P

Cabinet

IDJAMAA CONSEILS 

: Siège social

 N°704،(LOT(MESUGINA،(DRARGA،

AGADIR

Tél : 16-62-64-12-88

E-mail(:(Idjamaa.conseils@gmail.com

 STE HERMANOS

ALIMENTATION

العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

الذي) (،2121 ماي) (11 في) املنعقد 

ذات) شركة  تأسيس  بموجبه  تم 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي):)

 HERMANOS التجاري:) االسم 

ALIMENTATION

مسؤولية) ذات  شركة  الصفة:)

محدودة.

الرأسمال):)111.1111)درهم.

املصطفى) السيد  (: وتوفر) حيث 

نشاد على1111)حصة.

الهدف:)املناقصة.

باالستيراد) وقوم  وسيط  أو  تاجر 

والتصدور.)

ب) بلوك  املستقبل  :حي  العنوان)

رقم)251)مكرر-الدراركة أكادور).

فاتح) من  تبتدئ  املالية:) السنة 

وناور إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

السيد) طرف  من  تسير  التسيير:)

نشاد املصطفى.)

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

(،2121 ماي) (27 بأكادورفي) التجارية 

تحت الرقم الترتيبي)99798 .

478 P

STE RONDOUZ
شركة ذات مسؤولية محدودة.
وعنوان مقرها االجتماعي قرب 
مسجد البعارير الوسطى زاوية 

سيدي الطاهر تارودانت
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7875
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  وونيو2121) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤولية محدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها بمختصر  االقتضاء)

. RONDOUZ
غرض الشركة بإوجاز):)حفر االبار)

بمحرك ميكانيكي.
واالشغال) البناء) في  مقاول 

املختلفة.
تاجر في االت حفر االبار.

قرب) االجتماعي  املقر  عنوان 
زاوية) الوسطى  البعارير  مسجد 

سيدي الطاهر تارودانت.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد اشرف حسين:11 5 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
511حصة) (: صادق) عمر  السيد 

بقيمة)111)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
حسين) اشرف  محمد  السيد 
 47 رقم) الغفيري  :تجزئة  عنوانه)

اكفاي تارودانت.
(: عنوانه) صادق  عمر  السيد 
شقة)2)عمارة)16)جيت سكن اكادور)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة):
حسين) اشرف  محمد  السيد 
 47 رقم) الغفيري  :تجزئة  عنوانه)

اكفاي تارودانت.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بتارودانت بتاريخ)24)وونيو)

2121)تحت رقم)795.
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STE NEW FIRME
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد

تأسيس شركة
 17 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة) قوانين  حررت  (2121 فبراور)

وحيد) لشريك  املسؤولية  محدودة 

خصائصها كالتالي):

.NEW FIRME(االسم):)شركة

 الهدف):)املطعمة،)مخبزة وحلويات،

الحراسة الخاصة،)التنظيف،)والصيانة.

املقر االجتماعي:)عند شارع محمد)

شيخ السعدي عمارة مرحبا الطابق)

الرابع تالبورجت اكادور)

سنة ابتداءا من تاريخ) (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

الى) مقسم  درهم  (111.111 مبلغ)

درهم) (111 فئة) من  حصة  (1.111

للواحدة تكتب بكاملها وتحدد وتسند)

السيدة صباح) الوحيد  املؤسس  إلى 

بنسيف.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  دجنبر  (31 في) وتنتهي  وناور 

سنة ما عدا السنة املالية االولى التي)

الى غاوة) التأسيس  تاريخ  تبتدئ من 

31)دجنبر).

الشركة) بتسيير  وقوم  التسيير:)

وملدة غير محدودة املؤسس الوحيد)

السيدة صباح بنسيف.

5)%)لتكوين) األرباح):)وتم اقتطاع)

عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

وخصص) او  ووزع  والصافي  قانونيا 

جدود) من  مرحل  مبلغ  او  احتياطا 

برمته اوجزئيا.

االوداع) تم  (: القانوني) االوداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

مارس) (3 بتاريخ) باكادور  التجارية 

2121،)تحت رقم)89792.
للخالصة والتذكير) (
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SOCIETE FIDUCIAIRE JENANE S.A.R.L AU 

N°(206(RESIDENCE(SAHARA(GUELMIM

 STE PLATINUM

AMENAGEMENT
SARL A.U

CONSTITUTION DE SOCIETE 

تأسيس شركة 
بتاريخ) عرفي  عقد  على  بناءا  (-I

القوانين) وضع  تم  ماي2121،) (3

األساسية لشركة محدودة املسؤولية)

 PLATINUM الوحيد) الشريك  ذات 

الخصائص) AMENAGEMENTذات 

التالية):)

في) الشركة  هدف  (: الهدف) (- (1

املغرب كما في الخارج هو:

-)مصمم دوكورات.

-)مقاول في دوكور وتنسيق املباني)

والشقق.

 174 رقم) (: االجتماعي) املقر  (- (2

شارع مراكش حي التكنا كلميم.

3)-)املدة):)99)سنة.

في) حدد  (: الرأسمال) (- (4

على) مقسم  درهم  (100.000،00

 111 حصة اجتماعية بقيمة) (1111

درهم للواحدة وهي في نصيب):)

حصة) (1111 أمشروك) عزيز  (- (

اجتماعية.)

تسير الشركة وملدة) (: التسيير) (5-

غير محدودة من طرف السيد عزيز)

أمشروك).)

السجل) في  التسجيل  تم  (- (II

التجاري باملحكمة االبتدائية بكلميم)

رقم) تحت  وونيو2121) (2 بتاريخ)

 .3515
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PNEUMATIQUE BEN SALH
SARL

تـأسـيـس شــركة 
 RC : 7879

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (
القانون) وضع  تم  وونيو2121) (3

محدودة) لشركة  الـتأسي�شي 

املسؤولية تحمل الخصائص التالية:

 PNEUMATIQUE (: التسمية)

. BEN SALHSARL AU

املسؤولية) ذات  شركة  -الشكل:)

املحدودة.)

-الـمـوضـــــوع:)

بيع العجالت).

إصالح وتركيب العجالت.

)بيع أكسسوارات السيارات.

 11 حي دنيا) (: -الـمـقر االجـتـماعــي)

أوالد تاومة.

-مــــــدة الشركــــــة):)99)سنة.)
 111.111 (: الشركـــة) -رأسمـــال 

درهم،)111 1)درهم ب)111)حصة.

-الـتسـيـيــــــــــــــــــر):)السيد اووب بليلة.

-لقد تم اإلوداع القانوني للسجل)

االبتدائية) املحكة  لدى  التجاري 

بتارودانت تحت الرقم الترتيبي)799 
رقم) وونيو2121) (24 بتاريخ:)

سجلها التجاري هو)7879 . 
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األستاذ سعـيـد إيـشـشـطـون

موثق

ST PROMO
SARL

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 
SARL ST PROMO

تلقاه) توثيقي  عقد  -/Iبمقت�شى 

املوثق) ايششطون،) سعيد  األستاذ 

تم) (2121 وونيو) (19 بتاريخ) بأكادور،)

انشاء)شركة ذات مسؤولية محدودة)

باملميزات التالية:

 SARL ST PROMO التسمية:) (-

.ش.م.م

-)املوضوع:

)إنعاش عقاري.

بلوك) (،11 رقم) املقر االجتماع:) (-

ب،)املجمع السياحي تيفولي،)القطاع)

الساحلي والسياحي،)أكادور.)

ووم) من  ابتداء) سنة  (99 -املــــدة:)

تسجيلها في السجل التجاري.

درهم،) (111.111 -الرأسمــال:)

اجتماعية) حصة  (1111 الى) مقسم 

درهم للحصة الواحدة،) (111 بقيمة)

بالكامل) وحررت  نقدا  كلها  اكتتبت 

على الشكل التالي:)

 511 التهامي) اتصورت  السيد  (-

حصة.

-)السيد كربض سمير)511)حصة.

-التسييــر:)تسير الشركة من طرف)

والسيد) التهامي  اتصورت  السيد 

كربض سمير ملدة خمس سنوات.

بكتابة) القانوني  تم اإلوداع  (II/-  

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (2121 وونيو) (23 بأكادور بتاريخ)

عدد)111438.
مقتطف من أجل اإلشهار

483 P

REEZMAV

بتاريخ املحرر  العقد  على   بناء)

8)وونيو2121)واملسجل باكادور بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  وونيو2121) (14

باملواصفات التالية):

. REEZMAV(:(التسمية

:الطابق) االجتماعي) -العنوان 

حي ادرار تيكيوين) (544 السفلي رقم)

اكادور.

ذات) شركة  القانوني:) -الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد).
-)رأسمال الشركة):)حدد رأسمال)

مقسم) درهم،) (111.111 الشركة في)

درهم) (111 بقيمة) حصة  (1111 إلى)

للحصة القانونية موزع على الشكل)

التالي:

 1111 سكينة) امزير  -السيدة 

حصة.)

-)األهداف:

)دراسة السوق).

امزير) السيدة  التسيير:تعتبر  (-

سكينة املسيرة الوحيدة للشركة ملدة)

غير محدودة.

-)التوقيع):)الشركة ملزمة بالتوقيع)

الوحيد السيدة امزير سكينة

-)املدة:)99)سنة.

بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بأكادور ووم)25)وونيو2121)تحت رقم)

111481)واملسجل بالسجل التجاري)

في نفس اليوم تحت رقم)48111 . 
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 SOCIETE WA SERVICE
SARL A.U

 Société à Responsabilité Limitée

 Associé Uni

Au(Capital(de : 100 000،00 Dhs

 SIEGE(SOCIALE: N°03 BD(OUM

LAACHAR TAN TAN

 ICE : 002866069000021

تـــأسيــس شركة
بتاريخ عرفي  عقد  بمقت�شى  ((1 

،تم تأسيس شركة) (2121 وونيو) (17

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد باملميزات التالية:

التسمية):)شركة وا سيرفيز.

شارع ام) (3 رقم) (: املقر االجتماعي)

العشاور طانطان.

درهم) (111.111 (: الرأسمـــــــــــــال)

فئة) من  حصة  (1111 على) مقسمة 

111)درهم).

الهـــــــــــــــــدف):)

( أشغال طباعة.)

الشــــــــــــــركاء):)

)ادريس الوعدودي)1111)حصة.)

ادريس) (: القانوني) املسير 

الوعدودي.)

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو)) (28 بتاريخ) طانطان  االبتدائي 

2121)تحت رقم)2121/179 .
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FIDUCIAIRE NADIM

ZIDANI AHMED COMPTABLE AGREE

1666534378

 STE TRANS TIGHZA

S.A.R.L. 

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
من شريك واحد

١ـ)بموجب عقد عرفي مؤرخ باوت)

ملول)14)وونيو2121)تم وضع النظام)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

والتي) واحد  شريك  من  املحدودة 

تكمن مميزاتها فيما ولي):

 STE TRANS .TIGHZA(:(التسمية

 .S.A.R.L AU

.ICE 112828798111161

الشركة) غرض  وكمن  الغرض:)

لحساب) أو  الخاص  لحسابها  سواء)

أي دولة أخرى) وفي  املغرب  في  الغير 

فيما ولي):

للبضائع) والدولي  الوطني  النقل 

لحساب الغير.)

مقر الشركة):)ووجد مقر الشركة)

بلوك)17)رقم)11)حي اسطاب أزرو)

أوت ملول).

 99 املدة:حددت مدة الشركة في)

سنة ابتداءا من تاريخ تكوينها النهائي.

رأسمال) وبلغ  (: الشركة) رأسمال 

الشركة مائة ألف درهم)111111.11 

مقسم إلى ألف حصة ذات مائة)111 

درهم كقيمة لحصة الواحدة.)

 1111 أمنزوا) مبارك  السيد:)

حصة.

فاتح) في  تبتدئ  (: املالية) السنة 

وناور وتنتهي في)31)ديسمبر.)

مبارك) الشركة  يسير  التسيير:)

أمنزوا ملدة غير محدودة)

القانوني لدي كتابة) تم اإلوداع  (

إنزكان) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

عدد) تحت  (2121 وونيو) (29 بتاريخ)

. 2121/1467
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 SOCIETE TRANS
 SALBADOR

 SARL A.U
تأسيس

ICE 112352656111196
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ تيزنيت)
وضع) تم  (2119 ديسمبر) (13 بتاريخ)
محدودة) لشركة  أسا�شي  قانون 
الخصائص) تحمل  والتي  املسؤولية 

التالية:
 SOCIETE TRANS التسمية:)

. SALBADOR SARL A.U
الهدف االجتماعي:)

لحساب) واألمتعة  البضائع  نقل 
الغير.

 111.111.11 حدد في) رأس املال:)
حصة من) (1111 إلى) درهم مقسمة 

فئة)111)درهم موزعة كالتالي:
 1111 الرابولي) محمد  -السيد 

حصة.)
-املدة):)99)سنة ابتدءا ا من تاريخ)

تأسيسها.
عمارة) (1 رقم) (: االجتماعي) املقر 
ادهمو شارع القيروان أفراك تيزنيت.

املسيرون):
السيدة لطيفة بوزغيبة مسيرة) (-

للشركة وملدة غير محدودة.
بكتابة) تم  (: القانوني) االوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بتزنيت)
تحت رقم)2121/91)بتاريخ)26)فبراور)

.2121
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YAMA NEGOCE
ش.ذ. م.م.
التأسيس

 14 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تأسيس شركة ذات) تم  وونيو2121)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مميزاتها كما ولي:
 YAMA NEGOCE (: التسمية)

ش.ذ.)م.م.
املوضوع:
)التجارة.

اكادور) حدائق  مقرها االجتماعي:)
عمارة)15محل)2)بنسركاو اكادور.

تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املدة:)
تأسيسها النهائي.

الرأسمال:)11)،111.111)درهم.
واسين) الشركة:) في  املساهمون 

النجاري.
اإلدارة:)واسين النجاري.

فاتح) من  تبتدئ  املالية:) السنة 
وناور الى)31)ديسمبر من كل سنة.

كتابة) لدى  القانوني  اإلوداع  تم 
بأكادور) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  وونيو2121) (24 بتاريخ)

.111475
488 P

وينفيس سانتر
 ش.ذ.م.م 

بمقت�شى عقد عرفي حرر باكادور)
تم تأسيس) بتاريخ فاتح وونيو2121)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

وخاصياتها كالتالي:
سانتر) وينفيس  التسمية:)

ش.ذ.م.م.)
رقم1  شقة  االجتماعي:) املقر 
الطابق)1)رقم775)شارع طنجة الحي)

املحمدي اكادور.)
)الهدف االجتماعي:)

مركز االتصال.
التجارة االلكترونية.

مبلغ) في  حدد  الشركة:) رأسمال 
على1111  مقسمة  درهم  (111111
للواحدة) درهم  (111 حصة من فئة)

لصالح:
(: كرومي) مونية  السيدة 

1111حصة).
تسيير الشركة:)وتم تسيير الشركة)

من طرف السيدة مونية كرومي.
بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
 24 ووم) (111473 باكادور تحت رقم)
رقم) التجاري  السجل  وونيو2121)

48115)-)اكادور.)
امضاء
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 WEDYAS 
RC : 7883 

 تـأسـيـس شــركة 
بتأريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (
القانون) وضع  تم  وونيو2121) (14
املسؤولية) ذات  لشركة  التاسي�شي 

املحدودة تحمل الخصائص التالية:
   . WEDYAS(:(الـتـسـميـــــــــــــــة

املسؤولية) ذات  الشركة  الشكل):)
املحدودة.

الـمـوضـــــوع):
األشغال املختلفة والبناء.

مقاولة في اشغال الكهرباء.
مقاولة في األشغال العامة.

سالم،) االجـتـماعــي:جنان  الـمـقر 
تافالكت)،)تارودانت.)

مــــــدة الشركــــــة:)99)سنة.)
:)مليون درهم. رأسمـــال الشركـــة)

الـتسـيـيــــــــــــــــــر:محمد الوي�شي وحسن)
اوت الشيخ علي.

لدى) القانوني  اإلوداع  تم  لقد 
اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
بتاريخ) (835 تارودانت تحت رقم) ب 
وونيو2121)رقم سجلها التجاري) (28

هو7883 . 
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 SOCIETE FIDUCIAIRE JENANE
S.A.R.L AU

N°(206(RESIDENCE(SAHARA(GUELMIM
CONSTITUTION DE SOCIETE 

STE SW PROJET
SARL

تأسيس شركة
 STE SW PROJET

بتاريخ) عرفي  عقد  على  بناء) (-I
القوانين) وضع  تم  فبراور2121،) (5
األساسية لشركة محدودة املسؤولية
الخصائص) ذات  (SW PROJET

التالية:)
في) الشركة  هدف  (: الهدف) (- (1

املغرب كما في الخارج هو.
-نقل األشخاص.

2)-)املقر االجتماعي):)تجزئة رقم)13 
الطابق الثاني مكتب)3)الحي الصناعي)

تاسيال الدشيرة انزكان.

3)-)املدة):)99)سنة.

في) حدد  (: الرأسمال) (- (4

على) مقسم  111.111.11درهم 

11111)حصة اجتماعية بقيمة)111 

درهم للواحدة وهي في نصيب):)

حصة) حساون5111) -الناصري 

اجتماعية.

 5111 العزيز) عبد  الناصري  (-

حصة اجتماعية.

الشركة) تسير  (: التسيير) (- (5

وملدة غير محدودة من طرف السيد)

الناصري عبد العزيز).)

السجل) في  التسجيل  تم  (-II

التجاري باملحكمة االبتدائية بانزكان)

رقم) تحت  (2121 مارس) (24 بتاريخ)

 .22821
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 TADLA PARTS AUTO
SARL AU

ICE 002865609000025

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  وونيو2121) (7

محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):)

 TADLA PARTS (: -التسمية)

. AUTO Sarl AU
حي اوت) (8 رقم) (: -املقر االجتماعي)

ماتن اوت ملول.

أجزاء) وتوزيع  بيع  -الهدف:)

الشاحنات والسيارات.

 111111 (: -الرأسمال االجتماعي)

درهم.

-التسيير):)سعيد بوحمادي).

-املدة:)99)سنة.

-السنة املالية):)فاتح وناور حتى31 

ديسمبر).

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

 1468 رقم) تحت  بانزكان  التجاري 
بتاريخ)29)وونيو2121)سجل التجاري)

.23749
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 STE TOJANA FOOD 
SARL

 تأسيس
ICE112811823111112

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتيزنيت)
بتاريخ)25)ماي)2121)تم وضع قانون)
املسؤولية) محدودة  لشركة  أسا�شي 

والتي تحمل الخصائص التالية:
 STE TOJANA FOOD التسمية:)

.SARL
الهدف االجتماعي:)

)مستغل مطعم.)
 111.111.11 في) املال:حدد  رأس 
حصة من) (1111 إلى) درهم مقسمة 

فئة)111)درهم موزعة كالتالي:
-السيد رشيد دمون)251)حصة.

-السيد باوتوت مو�شى)251)حصة.
 251 محمد) بوعبود  -السيد 

حصة.
 251 رشيد) بوظرين  -السيد 

حصة.
ابتداءا من تاريخ) سنة  (99: املدة)

تاسيسها.
رقم) الشالي  االجتماعي:حي  املقر 
شتوكة) اقليم  بيوكرى  جماعة  (11

اوت باها.
املسيرون:

مسير) دمون  رشيد  السيد  (-
للشركة وملدة غير محدودة.

بكتابة) تم  (: القانوني) االوداع 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
 21 بتاريخ) (1397 رقم) تحت  انزكان 

وونيو2121.
493 P

 STE SARFISC
 SARL AU

تـأسـيـس شــركة 
بتأريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (
القانون) وضع  تم  وونيو2121) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  التاسي�شي 
تحمل) واحد  شريك  من  املحدودة 

الخصائص التالية:
 SARFISC SARL (: -الـتـسـميـــــــــــــــة)

. AU

-الشكل):)الشركة ذات املسؤولية)
املحدودة من شريك واحد.

-الـمـوضـــــوع):
 االستشارات املحاسبية والضريبية

والقانونية.
القانونية) الخدمات  تقدوم 
واإلدارية) واملحاسبية  والضريبية 
نيابة عن جميع األشخاص املعنويين)

والطبيعيين).
)التكوين املنهي واملستمر.

الثاني) االجـتـماعــي:الطابق  -الـمـقر 
عمارة كروم شارع الخنساء)حي أزماني)

أوالد تاومة.)
:)99)سنة.) -مــــــدة الشركــــــة))

الف) مئة  (: الشركـــة) -رأسمـــال 
درهم)(111.111)درهم).)

-الـتسـيـيــــــــــــــــــر:محمد صربون.
لدى) القانوني  اإلوداع  تم  لقد 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
 28 بتاريخ:) (849 تارودانت تحت رقم)
التجاري) سجلها  رقم  وونيو2121)

هو7885. 
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Cabinet
IDJAMAA CONSEILS 

 Siège(social:(N°704،(LOT(MESUGINA،
DRARGA،(AGADIR

Tél: 16-62-64-12-88
E-mail:(Idjamaa.conseils@gmail.com

STE. SOLO SURF
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
والدي) سبتمبر2121) (2 في) املنعقد 
ذات) شركة  تأسيس  بموجبه  تم 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي):)
.SOLO SURF(:االسم التجاري

مسؤولية) ذات  شركة  الصفة:)
محدودة.

الرأسمال):111.111.11درهم).
حيث وتوفر):

 1111 على) دوان  وونس  السيد 
حصة.

الهدف:)
-نزل.

السياحية) القوارب  -كراء)
ومختلف األجهزة الرياضية املائية.

امسوان) أمادل  :تجزئة  العنوان)

أكادور) عمالة  امسوان  جماعة 

اداوتنان).

فاتح) من  تبتدئ  املالية:) السنة 

وناور إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

السيد) طرف  من  تسير  التسيير:)

وونس دوان).)

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

التجارية بأكادورفي)18)سبتمبر)2121 

تحت الرقم الترتيبي)96327.

495 P

SOCIETE SMARTPRIM
 SARL

تأسيس الشركة 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

فاتح وونيو)2121،)تم تأسيس شركة)

سمارت بريم والتي تحمل الخصائص)

التالية):

 STE SMARTPRIM : التسميـــــــــــة) (

 .SARL

ذات) شركة  (: القانونية) ألصفة 

املسؤولية املحدودة.)

)الهدف االجتماعي):)شركة إستيراد)

وتصدور.
مقسمة إلى) (111  111 (: -رأسمال)

111.11)درهم) 1111)حصة من فئة)

للحصة مجزاة كماولي):)

السيد كزاد عثمان)511)حصة.

السيد الحيان سعيد)511)حصة.

99)سنة ابتداء)من تاريخ) (: املـــــــــدة)

التأسيس.

السنة املاليــــــــة):)من فاتح وناور إلى)

31)دجنبر من كل سنة.

تاكدورت) دوار  (: االجتماعي) املقر 

نعبادو الدراركة أكادور.

التسييـــــــــــــــر:)للسيدون كزاد عثمان)

والحيان سعيد ملدة غير محدودة.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإلوداع 

وونيو) (28 وومه) باكادور  التجارية 

 .  111514/2121 تحت عدد) (2121
رقم السجل)48129.

496 P

Cabinet
IDJAMAA CONSEILS 

 Siège(social(:(N°704،(LOT(MESUGINA،
DRARGA،(AGADIR

:Tél : 16-62-64-12-88 E-mail
Idjamaa.conseils@gmail.com

 SIT DISTRIBUTION
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
والدي) (،2121 ماي) (17 في) املنعقد 
ذات) شركة  تأسيس  بموجبه  تم 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي):)
 SIT (: التجاري) االسم 

.DISTRIBUTION
مسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)

محدودة.
الرأسمال):)111.111)درهم).

حيث وتوفر):
على) بوحماد  الحسين  السيد 

1111)حصة.
الهدف):)املناقصة.

باالستيراد) وقوم  وسيط  أو  تاجر 
والتصدور.)

:)دوار دار بوبكر الدراركة) العنوان)
أكادور.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
وناور إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

تسير من طرف السيد) (: التسيير)
الحسين بوحماد.)

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 2121 ماي) (27 في) بأكادور  التجارية 

تحت الرقم الترتيبي)99799 .
497 P

 CABINET IDEHLI D’EXPERTISE ET DE
CONSEIL

مكتب ادحلي للخبرة واالستشارة
شارع موالي اسماعيل عمارة دار وليغ الطابق)

الثالث رقم)314)حي النهضة أكادور

OUD AND WOOD
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بمقت�شى عقد عرفي مبرم بتاريخ)
القانون) وضع  تم  (،2121 ماي) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة مميزاتها كالتالي):
 OUD AND WOOD (: التسمية)

ش.م.م.
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انجاز أشغال) (: الهدف االجتماعي)

النجارة.

التجارة في آالت النجارة والخشب.

خدمات متعددة.

نيكوص.

االستيراد والتصدور.

شركة) لدى  (: االجتماعي) املقر 

عمارة) (،84 رقم) (FINE BUILDING

السادس) الطابق  أ،) بلوك  واسمين،)

زاوية شارع املقاومة وشارع القا�شي)

عياض،)أكادور.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها.

درهم) (111.111 (: الرأسمال)

ويتكون من)1111)حصة من فئة)111 

درهم مدفوعة بكاملها من طرف):

السيد بعدي رضا):)511)حصة أي)

51.111)درهم.

 511 (: طه) محمد  بعدي  السيد 

حصة أي)51.111)درهم.

التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

محمد) وبعدي  رضا  بعدي  السيدون 

طه ملدة غير محدودة.

بتوقيع) ملزمة  شركة  (: التوقيع)

محمد) وبعدي  رضا  بعدي  السيدون 

طه.

السنة الحسابية):)تبتدئ من فاتح)

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  وناور 

سنة.

تم إوداع امللف القانوني) (: اإلوداع)

للشركة لدى كتابة الضبط باملحكمة)

وونيو) (15 بتاريخ) بأكادور  التجارية 

2121)تحت رقم):)111193.

تسجيل) تم  (: التجاري) السجل 

املحكمة) لدى  التجاري  السجل 

وونيو) (15 بتاريخ) بأكادور  التجارية 

2121)تحت رقم):)47871.
للخالصة والبيان

الحسين ادحلي

498 P

ايرل تيكنيك
تـأسـيـس شــركة

بتأريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (
القانون) وضع  تم  (2121 وونيو) (15
التاسي�شي لشركة محدودة املسؤولية)
الخصائص) تحمل  الوحيد  الشريك 

التالية):
الـتـسـميــــــة):)اورل تيكنيك.

املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)
املحدودة الشريك الوحيد.

التركيب) في  مقاول  (: الـمـوضـــــوع)
الكهربائي والسباكة.

194)بلوك ب) املقر الرئي�شي):)رقم)
حي الهدى،)اكادور.

ابتداء) سنة  (99 (: الشركــــــة) مــــــدة 
من ووم تأسيسها.)

 111.111 (: الشركـــة) رأسمـــال 
حصة من) (1111 درهم مقسم على)
رشيد) للسيد  كلها  درهم  (111 فئة)

ابدارن.)
 %5 نسبة) اقتطاع  وتم  (: األربــاح)
من األرباح لالحتياط القانوني والباقي)

حسب تقرير الشريك الوحيد.)
من) الشركة  تسير  (: الـتسـيـيـــــــــــــر)
رشيد ابدارن مع كل) (: طرف السيد)

صالحيات االمضاء.
فاتح) من  (: االجتمـاعيـة) السنـــة 

وناور إلى)31)دجنبـــــر.
لدى) القانوني  اإلوداع  تم  لقد 
وـوم) باكادور  التجارية  املحكمة 

22)وونيو)2121)تحت رقم)111427.
500 P

شركة مانديـبـات
(شركة محدودة املسؤولية)

في) محرر  عرفي  سند  على  بناء)
بأكادور،)تم تأسيس) (2121 16)وونيو)
حسب) املسؤولية  محدودة  شركة 

البيانات التالية):
التـسميــة):)شركة ماندوـبـات شركة)

محدودة املسؤولية.
أهــداف الشـركـــة):

العجائن) وتسويق  إنتاج 
والحلويات.

(،141 الرقم) (: االجـتمــاعـي) املقـر 
بلوك س،)بئر أنزران،)تيكوين،)أكادور.

)املدة):)99)سنة.
املشاركون) ساهم  املســاهمــة:)
درهم كرأسمال) (111.111 بما قدره)
حصة) (1111 إلى) مقسم  الشركة 
درهم لكل حصة في) (111.11 بقيمة)

ملكية):
 511 (: السيد موالي محمد بدرقا)

حصة؛
 511 (: بعنيز) الحسين  السيد 

حصة؛
السيد) الشركة  يسير  (: اإلدارة)
موالي محمد بدرقا ملدة غير محدودة.
مــن) تبتدئ  (: االجتمــاعيـة) السنـة 

فاتــح وناوــر وتنتهــي فــي)31)دجنــبر.
اإلوــداع):)لــقـد تــم اإلوــداع القانونــي)
التجارية) باملحكمـة  الضبـط  بكتابــة 
بتاريخ) (2158 رقم) تحــت  بأكادور 

23)وونيو)2121.
502 P

شركة جعمي ماركت
ش.م.م 

تأسيس شركة
في) محرر  عرفي  عقد  بموجب 
تم) (،2121 وونيو) (7 بتاريخ) اكادور 
إنشاء)القانون األسا�شي لشركة ذات)
مسؤولية محدودة والبيانات هي على)

النحو التالي):
االسم):)جعمي ماركت.

بالطابق) محل  (: االجتماعي) املقر 
الحي) (5145 رقم) تازة  شارع  األر�شي 
الشركة:) اكادور.نشاط  املحمدي 

سوبر ماركت،)جزار،)مخبز.
تم تحدود مدة الشركة في) (: املدة)

99)عاما ابتداء)من تاريخ تأسيسها.
 111.111 (: االجتماعي) الرأسمال 
حصة) (1111 على) مقسمة  درهم 
للحصة) درهم  (111 اجتماعية)
تنسب إلى كل شريك بما وتناسب مع)
اشتراكاته وهي كما ولي السيد:)جعمي)
اجتماعية.) حصة  (1111 ابراهيم)
التسيير جعمي ابراهيم مسير بتوقيع)

وحيد ملدة غير محدودة.
السنة االجتماعية):)من فاتح وناور)

إلى)31)دجنبر.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (24 بتاريخ) بأكادور  التجارية 
رقم) (،111474 رقم) تحت  (2121
هو) التجاري  بالسجل  التسجيل 

.48117
504 P

فيبر ترانس
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات شريك وحيد
ماي) (25 في) املؤرخ  للعقد  طبقا 
تم تأسيس شركة املسؤولية) (2121
الوحيد) الشريك  ذات  املحدودة 

بالخصائص التالية):
االسم):)فيبر ترانس.

لحساب) البضائع  نقل  (: الهدف)
الغير.

 111.111 (: املجموعة) رأسمال 
درهم.

املسير):)اسماعيل صبوتار.
 25 رقم) كراج  (: االجتماعي) املقر 

زنقة)928)حي السالم أكادور.
املدة):)99)سنة.

للمجموعة) القانوني  اإلوداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)
وونيو) (11 بتاريخ) (111133 تحت رقم)

.2121
505 P

فيبر ترانس
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات شريك وحيد
ماي) (25 في) املؤرخ  للعقد  طبقا 
تم تأسيس شركة املسؤولية) (2121
الوحيد) الشريك  ذات  املحدودة 

بالخصائص التالية):
االسم):)فيبر ترانس.

لحساب) البضائع  نقل  (: الهدف)
الغير.

 111.111 (: املجموعة) رأسمال 
درهم.

املسير):)اسماعيل صبوتار.
 25 رقم) كراج  (: االجتماعي) املقر 

زنقة)928)حي السالم أكادور.
املدة):)99)سنة.
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للمجموعة) القانوني  اإلوداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)
وونيو) (11 بتاريخ) (111133 تحت رقم)

.2121
506 P

إليت بارفان
فاتح) في  املؤرخ  للعقد  طبقا 
شركة) تأسيس  تم  (،2121 وونيو)
املسؤولية محدودة ذات شريك واحد)

بالخصائص التالية):)
االسم):)إليت بارفان.

مواد) وتصدور  إستيراد  (: الهدف)
العطور ومواد التجميل وجميع املواد)

والألالت املتدخلة في مهنة العطور.
وتسويق) وتحضير  صناعة 
الصابون ومواد التنظيف وتركيبات)

العطور.
 111111 (: املجموعة) رأسمال 

درهم.
املسير):)ملحمدي علوي زكي.

املقر االجتماعي):)زنقة النخيل رقم)
18)حي الداخلة أكادور.

املدة):)99)سنة.
للمجموعة) القانوني  االوداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)
 25 بتاريخ) (48115 .تحت رقم) أكادور)

وونيو)2121.
508 P

STE S B CONSTRUCTION
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات شريك واحد 

وونيو) (3 في) املؤرخ  للعقد  طبقا 
تم تأسيس شركة املسؤولية) (.2121
واحد) شريك  ذات  محدودة 

بالخصائص التالية):)
 STE S B (: االسم)

.CONSTRUCTION
الهدف):)اشغال البناء)العمومية

 111  111 (: املجموعة) رأسمال 
درهم.

املسير):)سعيد بحمان.
املقر االجتماعي):)دار بوبكر دراركة)

اكادور.

املدة):)99)سنة.
للمجموعة) القانوني  االوداع  تم 
اكادور) باملحكمة  التجاري  بالسجل 
وونيو) (28 بتاريخ) (48117 تحت رقم)

 .2121
510 P

ليد بروبرتي مروكو سربيس
شركة محدودة املسؤولية

إنشاء شركة محدودة املسؤولية
ووم) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تمت) باكادور،) (2121 28)وونيو)
لشركة) األسا�شي  القانون  صياغة 
ذات املسؤولية املحدودة بالخصائص)

التالية):)
اسم) تحمل  الشركة  (: التسمية)
شركة) سربيس  مروكو  بروبرتي  ليد 

محدودة املسؤولية.)
الغرض االجتماعي:)العقار.

 2 إقامة تمنارت) (: املقر االجتماعي)
عمارة)26)منزل)16)بنسركاو أكادور.

املدة):)محددة في)99)سنة.
مبلغ) في  محدد  (: الرأسمال)
 1111 إلى) مقسم  درهم  (111111
درهم) (111 بقيمة) اجتماعية  حصة 

للحصة الواحدة موزعة كالتالي):
زينب اقبال)211)حصة.
جهان اقبال)311)حصة.

 311 اشغشاوي) ر�شى  محمد 
حصة.

سعد اشغشاوي)211)حصة.)
التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

جهان اقبال ملدة غير محدودة.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
ديسمبر من) (31 فاتح وناور وتنتهي في)

كل سنة.
األرباح):)موزعة حسب مقتضيات)

الفصل)21)من القانون األسا�شي.
لدى) تم  (: القانوني) اإلوداع 
 22 املحكمة التجارية باكادور بتاريخ)

وونيو)2121)تحت رقم)111422.
السجل) في  سجلت  الشركة 
التجاري في املحكمة التجارية باكادور)
رقم) تحت  (2121 وونيو) (22 بتاريخ)

.47957
511 P

LAAOUINA TRANS
SARL

قرار) العام  جمع  محضر  حسب 

 LAAOUINA TRANS(شركاء)الشركة

2121،)قرر) وونيو) (21 بتاريخ) (،SARL

ما ولي):

بالطابق) شقة  (: الشركة) مقر 

 151 برقم) ب  بلوك  الكائنة  الثاني 

تجزئة اركانة اوت ملول.)
 :111.111 في) حدد  املال  رأس 

1111)حصة من) درهم مقسومة إلى)

وموزعة) الواحدة  درهم  (111 فئة)

 QADER ABDELHAQ 511-(:(كالتالي

حصة.

 LAAOUINA ABDALLAH 511

حصة.

املوضوع):)من أهداف الشركة):

نقل البضائع على الوطني والدولي)

لحساب الغير.

الوحيد) الشريك  قرر  (: التسيير)

 LAAOUINA TRANS شركة) أن 

 QADER السيد) سيسرها  (،SARL

ABDELHAQ)ملدة غير محدودة.

اإلوداع:)تم اإلوداع القانوني لدى)

 31 املحكمة ابتدائية بإنزكان بتاريخ)

وونيو)2121،)تحت رقم)1476،

السجل التجاري رقم)23759.

512 P

بن توزيع
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
ماي) (21 في) املؤرخ  للعقد  طبقا 

تم تأسيس شركة املسؤولية) (،2121

محدودة بالخصائص التالية):)

االسم):)بن توزيع.

الهدف):)توزيع املواد الغذائية.
 111111 (: املجموعة) رأسمال 

درهم.

التسيير:)لحسن بنتيكا.

بندنار) دوار  (: االجتماعي) املقر 

التمسية اوت ملول.

املدة):)99)سنة.

للمجموعة) القانوني  االوداع  تم 

باملحكمة) التجاري  بالسجل 

 1254 رقم) تحت  بانزكان  االبتدائية 

بتاريخ)3)وونيو)2121.

513 P

SOCIETE BELONCE TRAV
SARL

رأسمالها : 111 111 درهم .

املقر االجتماعي رقم 241 حي دوتركا 

تيزنيت

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات شريك وحيد

بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)

القانون) انجاز  تم  (2121 ماي) (24

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة ذات املواصفات التالية):

 SOCIÉTÉ BELONCE (: التسمية)

.TRAV SARL

غرض الشركة):)اعمال البناء.

التي) العمليات  انجاز كل  وعموما 

مباشرة) غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 

بالعمليات املذكورة والتي من شانها)

أن تساهم في تنمية الشركة.

 99 تأسست الشركة ملدة) (: املدة)

في) تقييدها  ووم  من  ابتداءا  سنة 

السجل التجاري.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

الشركة في مبلغ)111111)درهم.)

1111)حصة من فئة) )مقسم إلى)

111)درهم لفائدة):)

ونص) بال  الهادي  عبد  السيد 

1111)حصة.

تم تعيين السيد عبد الهادي بال)

تحمله) مع  للشركة  كمسيرة  ونص 

القانون) حسب  الصالحيات  كامل 

األسا�شي للشركة).

تم إنجاز اإلوداع القانوني بكتابة)

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتيزنيت بتاريخ)23)وونيو)2121،)تحت)

رقم)246/2121.

514 P
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L . CHIC

 S.A.R.L

ال شـــــــــــيـــــــك ش.م.م

انشاء شركة محدودة املسؤولية
بأكـادور) عرفـــي  عــقد  بمقت�شى 

تأسيس) تم  (2121 وونيو) (11 بتاريخ)

شركة محدودة املسؤولية)

االسم):)ال شــــــــــــيـــــــــك ش.م.م:

هدف الشركة):)مركز التجميل.

القنيطرة،) شارع  (: الشركة) مقر 

(- املحمدي) الحي  (،21 رقم) (،3 زنقة)

أكادور.

املدة):)محدودة في)99)سنة).)

مبلغ) في  محدد  (: الرأسمال)

 1111 الى) مقسمة  درهم  (111.111

درهم) (111.11 فئة) من  حصة 

للواحدة مقسمة كالتالي):

نوال عاتيق)1111)حصة.

عاتيق) نوال  السيدة  (: التسيير)

غير) وملدة  للشركة  الوحيدة  املسير 

محدودة)

االرباح):)توزع االرباح الصافية بعد)

االقتطاعات القانونية على الشركاء.

تم االوداع القانوني بكتابة الضبط)

لدى املحكمة التجارية باكادور بتاريخ)

29)وونيو)2121)تحت رقم)111521 .
الخالصة والتذكير

515 P

GENIAL TECHNOLOGY

SARL AU

أبو الجهاد رقم 1 حي املسيرة أكادور

تأسيس
 21 بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في)

ماي)2121)تم تأسيس ش.م.م.

 GENIAL (: التسمية)

.TECHNOLOGY SARL AU

محدودة) شركة  (: الشكل)

املسؤولية.

حي) (،1 رقم) الجهاد  أبو  (: املقر)

املسيرة أكادور.

معدات) وشراء) بيع  (: الغرض)

الحاسوب.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)111.111 

درهم أي)1111)حصة ب)111)درهم)

للحصة موزعة على الشكل التالي):

 111.111 بنتاني) مراد  السيد 

درهم أي)1111)حصة ب)111)درهم)

للحصة.

املسير):)السيد مراد بنتاني.

اإلمضاء):)السيد مراد بنتاني.

وقد تم اإلوداع القانوني باملحكمة)

وونيو) (24 بتاريخ) بأكادور  التجارية 

2121)تحت رقم)111471.

516 P

 TAMAINOUT 

HEBERGEMENT

 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الواحد

رأس املال : 11.111

املقر رقم 17 تجزئة شرف طريق 

سيدي افني تيزنيت

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

28)ديسمبر)2121)تيزنيت قرر شركاء)

املسبقة) التصفية  الشركة  هذه 

 MATEOSللشركة).)وتم تعيين السيد

SANCHEZ MARCO ANTONIO

كمصفي للشركة.

 17  وثم تحدود مقر تصفية رقم)

افني) سيدي  طريق  شرف  تجزئة 

تيزنيت.

إوداع) تم  (: القانوني) اإلوداع 

امللف القانوني بمكتب الضبط لدى)

بتاريخ) بتبزنيت  االبتدائية   املحكمة 

3)وونيو)2121)تحت عدد)216 /2121.

517 P

 SOCIETE FIDUCIAIRE DU PROMOTEUR

EN COMPTABILITE-S.A.R.L

Mr. AHMED ZAHOUR

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 SOCIETE SUD ETUDE ET
 COORDINATION 

AL HANDASSA
par(Abrév. SUDECA 

رأسمالها 111.111 درهم
املقر االجتماعي : حي املوظفين شارع 
482 رقم 25 الطابق السفلي اكادور

فسخ الشركة مسبقا
للجمع) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (1
وونيو) (15 ووم) العادي  غير  العام 
 SUD شركة) شركاء) قرر  (2121
 ETUDE ET COORDINATION AL
 HANDASSA par Abrév. SUDECA

ماولي):
فسخ الشركة مسبقا.)

ووسف) عشاب  السيد  تعيين 
مصفي للشركة.

حي) (: ب) التصفية  مقر  تحدود 
25)الطابق) 482)رقم) املوظفين شارع)

السفلي اكادور)
2)-)تـم اإلوـداع الـقـانوني باملحكمة)
 111511 التجارية بأكادور تحـت رقم)

بتاريخ)28)وونيو)2121. 
االقتطاف والبيان

احمد زهور

518 P

 TREMENDOUS
SOLUTIONS

S.A.R.L
زنقة تزرزيت رقم 17 حي الداخلة 

اكادور
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
وونيو) (11 بتاريخ) املبرم  االستثنائي 
بتاريخ) باكادور  املسجل  (،2121 
باإلجماع) تبني  تم  (،2121 وونيو) (18

القرارات التالية):)
حل الشركة.

الكليلي) خدوجة  السيدة  تعيين 
مقر) وتحدود  للشركة  كمصفية 

التصفية.

اإلوداع) تم  (: القانوني) اإلوداع 
الضبط) كتابة  لدى  القانوني 
بتاريخ) ألكادور  التجارية   باملحكمة 

25)وونيو)2121)تحت رقم)111489.
السجل التجاري:)رقم)34231.

519 P

 PNEUMATIQUE TARIK
BNOU ZIAD

S.A.R.L
بلوك 5 رقم 385 الوفاق الصغير 

بنسركاو اكادور
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
وونيو) (11 بتاريخ) املبرم  االستثنائي 
بتاريخ) باكادور  املسجل  (،2121 
باإلجماع) تبني  تم  (،2121 وونيو) (18

القرارات التالية):)
حل الشركة.

اسماعيلي) حبيبة  السيدة  تعيين 
مقر) وتحدود  للشركة  كمصفية 

التصفية.
اإلوداع) تم  (: القانوني) اإلوداع 
القانوني لدى كتابة الضبط باملحكمة)
وونيو) (25 بتاريخ) الكادور  التجارية 

2121)تحت رقم)111488.
السجل التجاري:)رقم)3117.

520 P

REMPART SOUSS 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد (في طور التصفية)
وعنوان مقرها االجتماعي رقم 76 
اسراك 83111 تارودانت املغرب

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 4125

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2121 من وونيو) (24 املؤرخ في)
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 REMPART الوحيد) الشريك  ذات 
 51.111 رأسمالها) مبلغ  (SOUSS
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان   درهما 
تارودانت) (83111 اسراك) (76 رقم)

نتيجة ل):)العجز.
 76 التصفية ب رقم) وحدد مقر 

اسراك)83111)تارودانت املغرب.)
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وعين):
ابروا) الدون  صالح  السيد(ة))
وعنوانه بلوك ك رقم)453)حي الهدى)

اكادور كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بتارودانت بتاريخ)28)وونيو)

2121)تحت رقم)848.
521 P

C.A CONSEIL

 Siège(social(:(97،(1ER(ETAGE،(AVENUE

(،MANSOUR(DAHBI،(CITE(DAKHLA

 Tél/ 15 28 237 626 Fax 15 28 22 81 55

E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

DISSOLUTION

EVOSOUK 
SARL AU

العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
الغير العادي املنعقد في)25)ماي)2121 

تم بموجبه):
في) ووضعها  للشركة  مسبق  حل 

تصفية.
مهدي) اوهدي  السيد  تعيين 

مصفي للشركة.
اقامة) في  التصفية  مقر  تثبيت 
 2 الرقم) (19 عمارة) سوس  حدائق 

الحي املحمدي اكادور).)
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 2121 وونيو) (23 التجارية باكادور في)

تحت رقم)111436.   
522 P

FIDUCIAIRE ESCOMPTE

 Société ELEVAGE
AGRICOLE MASSA

SARL
ش. م. م

قفل التصفية 
بمقت�شى محضر الجمعية العامة)
 2121 وونيو) بتاريخ22) االستثنائية 

تقرر ما ولي):)

1)-)قفل التصفية واملصادقة على)

إغالق) على  واإلعالن  املصفي  تقرير 

عملية التصفية.)

تم إوداع امللف القانوني للشركة)

لدى املحكمة االبتدائية إلنزكان تحت)
رقم)1471)بتاريخ)29)وونيو)2121.

523 P

شركة شيرو 
 STE CHEROU 

ش.م.م.ش.و

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (1 

الشريك) قرر  (2121 أكتوبر) (14

الوحيد ما ولي):

التصفية املسبقة للشركة.

املجيد) عبد  اوشن  السيد  تعيين 

مصفيا للشركة.

جماعة) دوارإدبروض  تحدود 

إمسوان تامري اكادور،)مقر التصفية.

2)-)وقد تم اإلوداع القانوني بكتابة)

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ) (111464 رقم) تحت  باكادور 

24)وونيو)2121. 
للخالصة والبيان

عن املصفي

524 P

 STE AMBULANCE BAB

SAHRA
 SARL

تصفية الشركة
IF 14435476 RC 737

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بكلميم)

بتاريخ)19)ماي)2121)تم وضع محضر)

للشركة) االستثنائي  العام  الجمع 

والتي تحمل الخصائص التالية:

تصفية الشركة.

(: كالتالي) للشركة  مصفي  تعيين 

السيد لحسن كرام والسيد عبد هللا)

كرام.

اإلوداع القانوني):)تم بكتابة الضبط)

تحت) بكلميم  االبتدائية  باملحكمة 
رقم)213/2121)في)2)وونيو)2121.

525 P

STE AFOULKI NEGOCE

 SARL

تصفية الشركة
IF 14408339 RC 2147

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتزنيت)

بتاريخ)12)وناور)2121)تم وضع محضر)

الجمع العام االستثنائي لشركة والتي)

تحمل الخصائص التالية):

تصفية الشركة.

تعيين السيد محمد انجار مصفي)

للشركة.)

اإلوداع القانوني):)تم بكتابة الضبط)

تحت) بتزنيت  االبتدائية   باملحكمة 

رقم)261/2121)في29)وونيو)2121. 

526 P

 ATLAS OFF ROAD EVASION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد (في طور التصفية)

رقم 13 مركب دار الطالب مركز 

تالوين تارودانت 83111 املغرب

السجل التجاري 2227 بتارودانت

ملحضر) عرفي  عقد  بمقت�شى 

الجمعية العامة غير العادوة لشركة)

 ATLAS OFF ROAD EVASION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

من وونيو) (2 الشريك الوحيد بتاريخ)

بتاريخ) بتارودانت  مسجل  (2121 

16)وونيو)2121)كناش املداخيل عدد)

 6511 أمر باستخالص عدد) (،7233

تم االتفاق والترا�شي على ماولي):

إ نهـاء)عمليات التصفية.

إ براء)ذمة املصفي.

التشطيب علـــى الشركة في السجل)

التجاري والضريبة املهنية.

تم اإلوداع القانوني بكتابة الضبط)

باملحكمة االبتدائية لتارودانت بتاريخ)

28)وونيو)2121)تحت رقم847.

527 P

STE DECOR ELAJIAL
SNC

إعالن عن تصفية متوقعة لشركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

إقرار تصفية) تم  (2121  /  16  /  25

متوقعة لشركة تضامن ذات املميزات)

التالية):

 DECOR ELAJIAL (: التسمية)

»(SNC(»(SNC

الرحمة،) حي  (: االجتماعي) املقر 

بلوك ب رقم) (، شارع الحسن الثاني)

711)،)كلميم.

درهم) (10.000،00 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (111 على) مقسمة 

100،00)دراهم.

صابر الشيخ) (: املكلف بالتصفية)

الوالي.

باملحكمة) تم  (: القانوني) االوداع 

بتاريخ بكلميم  بكلميم   االبتدائية 

رقم) تحث  (2121  /  16  /  25

. 248/2121

528 P

 Société: Sté EL GOUDALI

 CARS
 SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها.111 111 درهم

املقر االجتماعي : حي الجدود أوالد 

برحيل عمالة تارودانت

الجماعي) القرار  بمقت�شى  (- (1

استثنائي) عام  جمع  بمثابة  املعتبر 
قرر) (2121 وونيو) (15 بتاريخ) للشركاء)

 EL GOUDALI CARS(»(شركاء)شركة

درهم،) (111.111 «)ش.م.م رأسمالها)

ما ولي):

نقل األسهم من):

إلى) مصطفى  الكدالي  السيد:) (

السيدة):)الهام الشلح).

استقالة السيد):)الكدالي مصطفى)

كشريك.

و17  (16 وقد تم تعدول الفصول)

من القانون األسا�شي.
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بكتابة) تم  القانوني  اإلوداع  (- (2
الضبط باملحكمة االبتدائية بتارودانت)

23)وونيو)2121)تحت رقم)791.
مختصر لغاوة النشر

529 P

STE SHIP LOGISTIC
SARL AU
ش.م.م

بمقت�شى محضر الجمعية العامة)
مارس) (17 االستثنائية املنعقدة ووم)

2121)بمقر الشركة تقرر ما ولي):
السيد العنبر ووسف):)باع)%111 
من أسهمه)(1111)سهم من الشركة)
قدرها) إجمالية  بقيمة  املذكورة)،)

111.111)درهم.
إلى):

السيد العنبر الطيب):)رقم البطاقة)
ليصبح مجموع) (EB132475 الوطنية)
 111.111 1111)سهم بقيمة) اسهمه)

درهًما.
التنازل عن الحصة في الشركة.

للشركة) القانوني  املسير  تغيير 
بجعل السيد العنبر الطيب مسيرا لها
تغيير القانون األسا�شي للشركة).)

2)-)تم اإلوداع القانوني باملحكمة)
 1323 رقم) تحت  اكادور  التجارية 

بتاريخ)11)وونيو)2121.
530 P

STE TECHNOBEAUTY
Sarl

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 111.111 درهم

مقرها االجتماعي : تكنوبول 11 بلوك 
C الطابق 3 رقم 316 حي فونتي 

أكادور
محضر الجمع العام االستثنائي 

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
قرر) (2121 وونيو) (14 في) املؤرخ 

مساهموا الشركة ما ولي):)
ملك) حصة  (511 تفويت) (- (1
 111 السيدة جهان لكسومي بقيمة)
درهم للواحدة للسيد الحبيب سالة.

2)-)قبول استقالة املسيرة السابقة)
السيدة جهان لكسومي.)

الحبيب سالة) السيد  تعيين  (- (3

غير) ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة،)مع إعطائه وحده صالحية)

االمضاء)االداري والبنكي.)

شركة) من  الشركة  تحيين  (- (4

شركة) إلى  املسؤولية  محدودة 

محدودة املسؤولية بشريك واحد.

االسا�شي) القانون  تعدول  (- (5

للشركة.

تم اإلوداع القانوني بكتابة الضبط)

لدى املحكمة التجارية بأكادور بتاريخ)

24)وونيو)2121،)تحت رقم)111449.

531 P

شركة ترانسبور ازيكي

 ش.م.م.

سجل تجاري: 9197 انزكان

تعدوالت اساسية 

)في تاريخ)17)مارس)2121،)قررت)

ازيكي«) «ترانسبور  لشركة) ج.ع.غ.ع.)

املصادقة على ما ولي:)

حصة من رأسمال) (511 تفويت) (

وا�شي) السيد  طرف  من  الشركة 

السيد وا�شي عبد) لفائدة  اسماعيل 

الرحيم.

حصة من رأسمال) (511 تفويت) (

وا�شي) السيد  طرف  من  الشركة 

عبد) وا�شي  السيد  لفائدة  حفيظ 

الرحيم.

وا�شي) السيد  استقالة  قبول 

عبد) وا�شي  السيد  وتعيين  حفيظ 

الرحيم مسيرا جدودا.

تم) التعدوالت  هده  مع  وتماشيا 

تحيين القوانين األساسية للشركة.)

املحكمة) لدى  اإلوداع  تم 

وونيو) (24 في) بانزكان  االبتدائية 

2121،)تحت رقم)1444 .

532 P

 STE NORTH AFRICA 

SYSTEME
SARL

 شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها: 111.111درهم

مقرها االجتماعي: زنقة اكفول، رقم 
8، حي خط الرملة 11، العيون

 إعالن
محرر) عرفي  عقد  بموجب 

(،2121 ماي) (24 بتاريخ) بالعيون،)

قرر مسير والشريك ا لوحيد لشركة)

ذات) شركة  سيستيم،) افريكا  نورد 

الوحيد) للشريك  مسؤولية محدودة 

قرر ما ولي:)

الشكل) تحويل  األسهم،) بيع 

والتوقيع) التسيير  القانوني،)

االجتماعي،)وتعدول قانوني الحق.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (24 ووم) بالعيون  االبتدائية 

2121)تحت رقم:)21/1966 .
للخالصة والبيان

نورد افريكا سيستيم)

533 P

 STE NAJAH IRRIGATION
 Sarl

RC(N° : 5149 TAROUDANT

بـمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

تم) (،2119 2)سبتمبر) املنعقد بـتـاريـخ)

االتفاق على ما ولي):

الحصص) تفويت  على  املصادقة 

االجتماعية كما ولي:

511)حصة اجتماعية للسيد اوت)

السيد) لفائدة  الرحيم  النويس عبد 

الحاجي ماء)العينين.

استقالة السيد اوت النويس عبد)

وتعيين) كمسير  مهامه  من  الرحيم 

مسيرا) العينين  ماء) الحاجي  السيد 

جدودا للشركة ملدة غير محددة.

ماء) الحاجي  للسيد  فقط  ومنح 

وثائق) جميع  على  التوقيع  العينين 

الشركة اإلدارية واملالية.

تحيين القانون األسا�شي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم  وقد 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

وذلك) (691 رقم) تحت  بتارودانت 

بتاريخ)17)وونيو)2121.
من اجل النسخة والبيان

534 P

STE HANSLAI FRERE CAR
S.A.R.L AU 

Capital : 500.000 Dhs 

 Siege : HAY(LYCEE(TAYERT(EL

 OLYA(BLOC(C(RUE 11 N° 07

GUELMIM

ICE : 002278783000056

RC(N° : 2463/GUELMIM

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

 14 بتاريخ) الشركة  بمقر  املنعقد 

ابريل)2121،)املسجل بتاريخ)17)ماي)

2121،)قرر الشريك الوحيد ما ولي:

تفويت)5111)حصة كما ولي:

املفوت:

(.... بوجمعة) الحنصالي  السيد 

درهم) (111 بقيمة) حصة  (5111

للحصة.

املشتري:

وحجبوها) الحنصالي  (: السيدة)

درهم) (111 بقيمة) حصة  (5111  ....

للحصة.

الحصص) بيع  عقد  وبسبب 

االجتماعية للشركة أصبحت شركة)

HANSLAI FRERE CAR)علي الشكل)

التالي الشريكة الوحيدة هي:)

وحجبوها) الحنصالي  السيدة 

 111 بقيمة) حصة  (5111  ...........

درهم للحصة.

التسيير:)السيدة الحنصالي حنان)

مسير للشركة،)ملدة غير محددة.

بكـتابة) تـم  الـقانـونـي:) 2)اإلوـداع 

الضـبط باملحكمة االبتـدائية بكلميم)

رقـم) تحـت  (،2121 ماي) (28 بـتاريخ)

.217/2121

535 P



عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121)الجريدة الرسمية   14486

 STE EL MANSOURI AUTO

PARTS IMPORT EXPORT
 SARL 

RC(N° : 7159

 16 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

وونيو)2121،)تم وضع محضر الجمع)

العام وحمل الخصائص التالية:

السيد) حصص  جميع  تفويت 

الوطنية) البطاقة  حسن  املنصوري 
املنصوري) للسيد  (JB14368 رقم)

رقم) الوطنية  البطاقة  حميد 

.JT41131

السيد) حصص  جميع  تفويت 

الوطنية) البطاقة  كمال  املنصوري 
املنصوري) للسيد  (JT34183 رقم)

رقم) الوطنية  البطاقة  حميد 

JT41131

استقالة السيد املنصوري حسن)

من تسيير الشركة).

شركة) من  الشركة  شكل  تغيير 

شركة) الي  محدودة  مسؤولية  ذات 

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد.

حميد) املنصوري  السيد  تعيين 

مسير للشركة.

لدى) القانوني  اإلوداع  تم  لقد 

وـوم) بتارودانت  االبتدائية  املحكمة 

23)وونيو)2121،)تحت رقم)792.

536 P

 STE MARHABA ALJANOUB

SARL

تفويت حصص

)بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

14)وونيو)2121،)تم تقرير ما ولي:

الحمودي) مريم  السيدة  باعت 

للسيد إدريس الكوري1111)سهم من)

حصتها من رأسمال الشركة.

أصبح السيد إدريس الكوري مالكا)

ل)1111)حصة من رأسمال الشركة.

الكوري) إدريس  السيد  تعين  تم 

غير) ملدة  للشركة  كمسيروحيد 

محدودة.)

تم اإلوداع القانوني لدى مصلحة)

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

(،2121 وونيو) (25 بــتاريخ) باكادور 

5/16/2121)رقم)111482.

537 P

SOCIETE MYRA AJYAD

SARL AU

تفويت الحصص اإلجتماعية 
بمقت�شى الجمع العام غير العادي)

(،2121 وونيو) (14 بتاريخ) املنعقد 

الكائن) م،) م  أجياد،ش  ميرا  لشركة 

أكدال1،) بتجزئة  اإلجتماعي  مقرها 

تقرر) أوت ملول،) (525 رقم) (2 بلوك)

ماولي:)

تمت املصادقة على تفويت)1111 

 1111 أصل) من  اجتماعية  حصة 

لبيقي) السيد  ومتلكها  التي  حصة 

لفائدة) وذلك  الشركة،) من  سعيد 

السيدة جساني زهرة.

زهرة) جساني  السيدة  قبول 

ومع) الشركة،) في  جدودة  كشريكة 

الجدودة) الحصص  هذه  إصدار 

النحو) على  الشركة  رأسمال  وصبح 

التالي:

 1111 (....... السيدة جساني زهرة)

حصة.

املجموع).......)1111)حصة.

تعيين السيد لبيقي سعيد مسيرا)

للشركة لفترة غير محدودة مع منحه)

جميع) توقيع  في  الصالحية  كامل 

العقود وكذا الرسوم البنكية.

)تعدول الفصلين)6)و7)من القانون)

األسا�شي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم  وقد 

الضبط باملحكمة االبتدائية بإنزكان)

رقم) تحت  (،2121 وونيو) (24 بتاريخ)

لتجاري) السجل  رقم  (1449/2121

.17757

538 P

 STE BANSSI
SARL 

السجل التجاري رقم : 45541

بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)

8)وونيو)2121،)قرر ماولي:)

)بيع)511)حصة من طرف السيدة)

مينة الفقير الى السيد ماجد بن علي)

بن عبد هللا أل فرحان القرني).

تحيين القانون االسا�شي للشركة.

بكتابة) القانوني  االوداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بإنزكان)

وونيو) (22 بتاريخ) (111412 تحت رقم)

.2121

539 P

 STE ALA SUD GRANITE ET

 MARBRE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

مقرها االجتماعي : تجزئة رقم 29 

اخليج الجهادوة الفالحية تيكوين 

اكادور

العمومية) الجمعية  ملحضر  تبعا 

وونيو) (14 في) مؤرخ  عادوة  الغير 

«اآل) الشركة) شركاء) صادق  (،2121

ش.م.م والرخام«) الجرانيت  سود 

 ALA SUD GRANITE ET MARBRE

املسؤولية) محدودة  شركة  (.S.A.R.L

على ما ولي:

مجموع) تفويت  على  املوافقة  (

مال) رأس  من  اململوكة  الحصص 

الشركة من طرف السيد مخو عمر)

لفائدة السيد مخو) 321)حصة،) اي)

الحسين.

عمر) مخو  السيد  إستقالة 

في) كمشارك  الشركة  في  مهامه  من 

التسيير.

الحسين) مخو  السيد  تعيين 

غير) ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

الشركة) تكون  وبالتالي  محدودة٬)

ملتزمة بالتوقيع الوحيد للسيد مخو)

الحسين.

األسا�شي) القانون  صياغة  إعادة 

للشركة طبقا ملا سبق.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (25 بتاريخ) الكادور  التجارية 

2121،)تحت رقم)111487.
540 P

 CENTRE REGIONAL DES SERVICES
 TIZNIT. TEL: 15.28.61.24.11

STE AJLI
العام) الجمع  محضر  على  بناء)
وونيو) (15 االستثنائي املنعقد بتاريخ:)
 STE AJLI شركة) قرر شركاء) (،2121

ذات املسؤولية املحدودة ما ولي):)
اوت) طرف  من  حصة  (511 نقل)

ناصر علي إلى اوت ناصر محمد.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (23 (: االبتدائية بتيزنيت بتاريخ)

2121،)تحت رقم:)243.
541 P

 STE AVENIR ELJANOUB
 SARL

عام) جمع  محضر  بمقت�شى 
تم) (،2121 ماي) (21 ووم) استثنائي 

بمقر الشركة املصادقة على ما ولي:
 411 رحال) نافت  السيد  تفويت 
اشرف) نافت  السيد  لفائدة  حصة 
 111 بشرى) طالبي  السيدة  وتفويت 

حصة لفائدة السيد نافت اشرف.
للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
إلى الشركة ذات املسوولية املحددة)

ذات الشريك الوحيد.
ستقالة املسير وتعين السيد نافت)

اشرف مسير جدود للشركة.)
للشركة) األسا�شي  القانون  تحين 

ملالمة التغيرات املحدثة.
باملحكمة) وضع  القانوني  اإلوداع 
وونيو) (18 في) بالعـيون  االبتدائية 

2121،)تحت رقم)1891/21.
542 P

 STE AUTO ECOLE
 TAMOUNTE

SARL AU
الشركاء) قرار  محضر  بـمقت�شى 
تم) (،2121 وونيو) (14 املنعقد بـتـاريـخ)

االتفاق على ما ولي):



14487الجريدة الرسمية عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121) 

املصادقة على تفويت)251)حصة)

اجتماعية للسيد عبد العزيز خاضري)

للسيد) اجتماعية  حصة  و251)

السيد) لفائدة  خاضري  حفيض 

مصطفى باشيخ.

األساسية) القوانين  اعتماد 

الجدودة لشركة محدودة املسؤولية)

ذات شريك وحيد.)

بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم  وقد 

الضبط لدى هيئة املحكمة التجارية)

وذلك) رقم111518) تحت  بأكادور 

بتاريخ)29)وونيو)2121.
من اجل النسخة والبيان

543 P

 STE ATLANTIC TOURNAGE

 DE SUD

SARL A.U

مقرها االجتماعي : بلوكا ، رقم 543، 

حي الداخلة اكادور

السجل التجاري رقم : 38611 

أكادور

العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

 28 بتاريخ) املؤرخ  االستثنائي 

الوحيد) قررالشريك  (، ماي2121)

دوسيد) تـــــــوغناج  اتلنتيك  لشركة 

ش.م).م ش وما ولي):

حصة) (1111 بيع) على  املصادقة 

فيملكية السيد عبد هللا بنسمينة الى)

السيد رشيد اوالشيخ.

استقالة السيد عبد هللا بنسمينة)

للشركة) كمسيروحيد  مهامه  من 

اوالشيخ) رشيد  السيد  وتعيين 

كمسيروحيد للشركة ملدةغيرمحددة.

تعدول الفصل رقم)،6)،7و)15من)

القانون االسا�شي للشركة

تعدول القانون األسا�شي للشركة.

باملحكمة) القانوني  االوداع  تـم 

التجارية باكادور تحت عدد)111439 

بتاريخ)23)وونيو)2121.

544 P

شركة أوريون ديلتا كونساي
الرأسمال : 111.111 درهم

املقر االجتماعي : عمارة 287، 
الطابق 2، شارع الحسن 2، أكادور
السجل التجاري : 41879 أكادور

تفويت حصص
اإلستثنائي) العام  الجمع  قرر 
 2121 وونيو) (11 في) بأكادور  املنعقد 
الحصص) تفويت  عى  املصادقة 

التالية):
ابوضهاك) السيد  من  حصة  (51
خالد إلى السيد الرماني عبد الصمد.

51)حصة من السيد زكراني سمير)
إلى السيد الرماني عبد الصمد)؛

حصة من السيد ادامجوض) (51
عبد الرحمان إلى السيد الرماني عبد)

الصمد)؛
الرماني) السيد  من  حصة  (51
عبد الرحمان إلى السيد الرماني عبد)

الصمد.
مالئمة القانون األسا�شي للشركة)
وفق شكلها القانوني الجدود كشركة)

محدودة املسؤولية.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 2121 وونيو) (21 التجارية بأكادور في)

تحت رقم)111412.
545 P

مكتب بريما كونطا
بلوك د2)رقم)3)حي الداخلة اكادور

STE VOTRELEC
 ش م م

رأسمالها : 511.111 درهم
املقر االجتماعي : شارع املهدي بن 

بركة رقم 12 حي السالم أكادور
 الزيادة في رأسمال الشركة)

توقيع) ذي  عرفي  عقد  بموجب 
(،2121 وونيو) (11 خاص املؤرخ ووم)
واملسجل بأكادور ووم)16)وونيو)2121،)
VOTRELEC)ش م) قرر شركاء)شركة)
بما) الشركة  رأسمال  في  الزيادة  م،)
ليصبح) درهم  (1.511.111 قدره)
ودلك) درهم  (2.111.111 رأسمالها)

بدمج األرباح.
6)و7)من) وعليه تم تغيير الفصل)

القانون األسا�شي للشركة):

الفصل)6)جدود):
BAALOU Omar)يساهم) )السيد)

بما قدره)511.111)درهم.
 EL OURF Mohamed السيد)

يساهم بما قدره)511.111)درهم.
 ELOURF Abdallah السيد)

يساهم بما قدره)511.111)درهم.
 AMANAR Mohamed السيد)

يساهم بما قدره)511.111)درهم.
الفصل)7):)جدود

من) املكون  الشركة  رأسمال 
درهم مقسم إلى21111  (2.111.111
للحصة) درهم  (111 فئة) من  حصة 

الواحدة موزعة على الشكل التالي):)
وملك) (BAALOU Omar السيد)

5111)حصة.
 EL OURF Mohamed السيد)

وملك5111)حصة.
 ELOURF Abdallah السيد)

وملك5111)حصة.
 AMANAR Mohamed السيد)

وملك)5111)حصة.
كتابة) لدى  القانوني  اإلوداع  تم 
بأكادور) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (،2121 وونيو) (18 ووم)

.111244
بمثابة مقتطف وبيان
مكتب بريما كونطا

546 P

مكتب بريما كونطا
بلوك د2)رقم)3)حي الداخلة اكادور

STE ROMELEC
 ش م م

رأسمالها: 3.111.111 درهم
املقر االجتماعي : رقم 84 شارع جمال 

عبد الناصر حي املسيرة أكادور 
الزيادة في رأسمال الشركة 

توقيع) ذي  عرفي  عقد  بموجب 
(،2121 وونيو) (11 خاص املؤرخ ووم)
وونيو) (16 ووم) بأكادور  واملسجل 
 ROMELEC(2121،)قرر شركاء)شركة
الزيادة في رأسمال الشركة) ش م م،)
درهم ليصبح) (2.111.111 بما قدره)
وذلك) درهم  (5.111.111 رأسمالها)

بدمج األرباح.

6)و7)من) وعليه تم تغيير الفصل)
القانون األسا�شي للشركة):

الفصل6):)جدود
BAALOU Omar)يساهم) )السيد)

بما قدره)2.525.111)درهم.
 EL OURF Mohamed السيد)

يساهم بما قدره)2.475.111)درهم.
الفصل)7):)جدود

من) املكون  الشركة  رأسمال 
5.111.111)درهم مقسم إلى51.111 
للحصة) درهم  (111 فئة) من  حصة 

الواحدة موزعة على الشكل التالي):)
وملك) (BAALOU Omar السيد)

25251)حصة.
 EL OURF Mohamed السيد)

وملك)24751)حصة.
كتابة) لدى  القانوني  اإلوداع  تم 
بأكادور) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (،2121 وونيو) (18 ووم)

.111245
بمثابة مقتطف وبيان.)

مكتب بريما كونطا

547 P

C.A CONSEIL

 Siège(social(:(97،(BD(AHMED(MANSOUR

(،EDDAHBI(،CITE(DAKHLA

 Tél/ 15 28 237 626 Fax 15 28 22 81 55

E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

MODIFICATION
 AGRI INVEST DEVELPMENT

SARL
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
املنعقد في)14/16/2121)تم بموجبه)
 AGRI» بشركة) تغييرات  إحدات 
INVEST DEVELPMENT SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة).
حيت قرر ماولي):

الشركة) املال  رأس  من  زيادة 
درهم) ألف  خمسمائة  بمبلغ 
إلى (511.111 من) لرفعه  (511.111 

111.111)درهم.
تحيين القانون االسا�شي.

باملحكمة) القانوني  االوداع  تم 
 23/16/2121 في) بأكادور  التجارية 

تحت رقم)111437. 

548 P
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LYMOUNAMED شركة
م .م.ش

رقم 321 ، عمارة رقم 6 امال 2 
بنسركاو اكادور

رقم السجل التجاري 31213
زيادة ونقصان الرأسمال االجتماعي

في) املؤرخ  القرار  بمقت�شى 
العام) الجمع  قرر  (2121 17)وونيو)
االجتماعي) الرأسمال  زيادة  للشركة 
إلى) درهم  (11.111.111 من)
بخلق) ودلك  درهم  (51.111.111
بقيمة) جدودة  حصة  (411.111
عن) وذلك  للواحدة  درهم  (111
الجارية) الحسابات  تعويض  طريق 
للشركاء.)كما قرر تخفيض الرأسما ل)
االجتماعي من)51.111.111)درهم الى)
17.111.111)درهم وذلك عن طريق)

مسح الخسائر املتراكمة للشركة.
التجارية) السجل  في  التقييد  تم 
تحت عدد) (25/61/2121 بأكادور في)

111486)للسجل الترتيبي.)
549 P

مكتب بريما كونطا
بلوك د2)رقم)3)حي الداخلة اكادور

 TOP OF TOP شركة
TRADING ش.م.م

رأسمالها : 111.111 درهم
مقر االجتماعي : زنقة شتوكة رقم 
28 الطابق الثاني مكتب 13 انزكان

تحويل املقر االجتماعي 
توقيع) ذي  عرفي  عقد  بموجب 
 11/16/2121 (: ووم) مؤرخ  خاص 
 12/16/2121 واملسجل بانزكان ووم)
 TOP OF TOP (» شركة) قرر شركاء)
املقر) ش م م تحويل  (» (TRADING
االجتماعي إلى العنوان التالي):)س)41 
الطابق األول الحي الصناعي) (2 مربع)

تاسيال الدشيرة انزكان.)
كتابة) لدى  القانوني  اإلوداع  تم 
الضبط باملحكمة اال بتدائية بانزكان)

ووم)18/16/2121)تحت رقم)1387
مثابة مقتطف وبيان.

مكتب بريما كونطا

550 P

CABEXCO

Cabinet d’Expertise COmptable

Contact@cabexco.ma 15.28.23.77.78

Société OMEGA SOFT

 SARL

»OMEGA SOFT»(:(التسمية

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية.

اكادور-عمارة) (: املقراالجتماعي)

إفران،)شارع املقاومة.

عرفي) عقد  بمقت�شى  (: املوضوع)

بتاريخ)18)وونيو)2121،)قرر الشركاء)

ماولي):

العنوان) إلى  الشركة  مقر  نقل 

(،EB415(التالي:)الطابق الرابع،)مكتب

بلوك)E)تكنوبول)2)،حي فونتي،)أكادور)

قهاجي) محمد  السيد  تعيين 

مسيران) قهاجي  نعمى  والسيدة 

للشركة حتى إشعار آخر

إجراء)تحدوث في النظام األسا�شي.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإلوداع 

بأكادور) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)29 /16/ 2121)رقم)111511 

551 P

 HQ HOLDING COMPANY

(HQHC(

SARL AU

42931 س ت

بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)

17/16/2121)قرر ما ولي):

شارع) من  الشركة  مقر  تحويل 

فبراور) (29 سعدي) الشيخ  محمد 

عمارة مرحبا الطابق)4)تالبرجة أكادور)

الى)273)حي الوفاق بنسر كاو أكادور.

تحيين القانون األسا�شي للشركة.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

 111514 التجاري باكادور تحت رقم)

بتاريخ29/16/2121.

552 P

 STE CONFIDA IMPORT
SARL D’A.U

تحويل املقر اإلجتماعي
غير) العام  الجمع  بمقت�شى 
العادي املنعقد بتاريخ)12/16/2121 
لشركة كونفيدا أمبور الكائن مقرها)
حي) (17 رقم) (511 بزنقة) اإلجتماعي 

الجرف إنزكان تقرر ماولي):
دوار) (: تحويل املقر اإلجتماعي إلى)
املزار زنقة)33)رقم75)مكرر أوت ملول)
وباملوازاة تم تعدول الفصل)4)من)

القانون األسا�شي للشركة
تعدول القانون األسا�شي للشركة

بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم  وقد 
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بإنزكان)
رقم) تحت  (28/16/2121 بتاريخ)
التجاري) السجل  رقم  (1464/2121

.12183
553 P

 ATLANTIC SHRIMP شـــركـــة
السـجــل الـتـجــاري رقـــم 18267 

أكـــادوـــــر
أكادور) في  عرفي  عقد  بمقت�شى 
بتاريخ)11)ماي)2121،)قررت الجمعية)
 ATLANTIC العامة للشركة املسماة)
مسؤولية) ذات  شركة  (SHRIMP
511.111)درهم،) محدودة،)برأسمال)
الكائن مقرها بأكادور،)الطابق)1،)رقم)

287،)شارع الحسن الثاني،)ما ولي):
تحويل املقر اإلجتماعي للشركة) (-
رقم) كربيض،) عمارة  أكادور،) (: من)
الحسن) شارع  (،1 الطابق) 287ة 

الثاني.
إلى العنوان التالي):)أكادور،)مشروع)
الترفيهي،)شقة رقم) امليناء) (،A مارينا)
شارع) الطابق األول،) (،16 عمارة) (،5

محمد الخامس.
األسا�شي) القانون  تعدول  (-

للشركة.
بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بأكادور،)
تحت عدد) (،2121 وونيو) (24 بتاريخ)

.111459
للخــــالصة والبيـــــان

554 P

SDA AGRICO

تغيير
املنعقد) العام  للجمع  وفقا 

املساهم) قرر  (31/13/2121 بتاريخ)

»SDA AGRICO» لشركة)  الوحيد 

ما ولي):

العناصر املضافة أو املحذوفة):

املدوران) وقر  (: املدورين) استقالة 

أوبراهيم) أحمد  السيد  املشاركان 

والسيد ووسف عمري االستقالة من)

ووظائفها) للشركة  املشتركة  اإلدارة 

وظل) ذلك  بعد  محدودة  غير  لفترة 

الوحيد) املدور  محمد  عطار  السيد 

للشركة لفترة غير محدودة.)

على) الشركة  توقيع  (: التوقيع)

والعمليات) اإلدارية  املستندات 

املصرفية صالح فقط بتوقيع املدور)

عطار) السيد  الوحيد  والشريك 

محمد.

بكتابة) القانوني  االوداع  تم 

انزكان) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (28/16/2121 بتاريخ)

 .1461

555 P

 PEPINIERE LA BELLE«

 PLANTE» SARL

الغير) العام  الجمع  بمقتضـى 

(،17/16/2121 في) املؤرخ  العادي 

 PEPINIERE LA BELLE لشركة)

PLANTE SARL)تقرر ماولي):)

من) الشركة  مسير  -استقالة 

منصبه وتعيين السيد الخراق حميد)

مسيرا جدود.)

القانون) من  (12 الفقرة) تغيير  (-

األسا�شي للشركة.

باملحكمــة) القانوني  اإلوداع  تم  (-

 24/16/2121 في) بأكادور  التجارية 

تحت رقم111457.

556 P
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IRNAM
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس مالها 111.111 درهم

 R.C : 18067

ICE°002234459000018

االستثنائي) العام  الجمع  إطار  في 

ذات) شركة  (IRNAM لشركة)

بتاريخ) املنعقد  محدودة  مسؤولية 

الكائنة بمحل إقامة) (2121 وونيو) (4

اشتوكة) بيوكرى،) (19 رقم) (2 ترست)

الشركة) مساهمو  تداول  باها  اوت 

باإلجماع على ما ولي):

السيد) املسير  استقالة  (-

وصبح) وبدالك  رشيد،) البوشواري 

املسير) محمد  البوشواري  السيد 

الوحيد للشركة.

النظام) من  (43 الفصل) تغيير  (-

األسا�شي.

-)تحدوث النظام األساسية.)

تم اإلوداع القانوني للشركة لدى)

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بانزكان في)29)وونيو)2121)تحت رقم)

.1469

557 P

 Société AUTO ECOLE

 KHARRAZI SARL au capital

de 100.000 DHS
 Siège(sociale : N° 05، IMM

 N° 10، 3EME(ETAGE(LOT

 TOURIZMAR– TIZNIT

تعيين املسير الجدوـــد الثاني
الجمعية) اجتماع  على  بناء)

للشركة) العادوة  غير  العمومية 

بتاريخ) واملنعقد  أعاله،) املذكورة 

 24 بتاريخ) واملسجل  (،17/16/2121

(،52131 عدد) تحت  (2121 وونيو)

تقرر ما ولي):

القدوم الثاني  املسير  استقالة  (- 

وتعيين السيد مهدي خرازي كمسير)

ونهج) اإلداري  للتسيير  ثاني  جدود 

الشركة ملدة غير محدودة.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

بتاريخ) بتيزنيت  االبتدائية 

25/16/2121)تحت عدد)255.

558 P

 SOCIETE MOMAB

 SERVICES
 SARL AU

رأسمالها : 111.111 درهم

املقر االجتماعي : دوار العرب قبلي 

تماعيت دراركة اكادور 

السجل التجاري :32777

العادي) الغير  الجمع  بمقت�شى 

املنعقد بتاريخ)2)وونيو)2121)بأكادور)

 MOMAB SERVICES SARL لشركة)

العرب) دوار  االجتماعي  ومقرها  (AU

قررنا اكادور  دراركة  تماعيت   قبلي 

ما ولي):

تغيير في أنشطة الشركة:)تم حذف)

والنقل) (‘’Nettoyage‘’ التنظيف)

’’ Brancardarge(‘’(بواسطة النقالة

التسيير):)للسيد أسالمة الحسن).

كتابة) لدى  القانوني  اإلوداع  تم 

بأكادور) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (24/16/2121 بتاريخ)

 .111446
من اجل االقتطاف والبيان

559 P

SOCIETE AMINA FLOWERS 
SARL AU

رأسمالها : 111.111 درهم

املقر االجتماعي : دوار العرب 

تماعيت دراركة اكادور 

السجل التجاري 41695

العادي) الغير  الجمع  بمقت�شى 

املنعقد بتاريخ)2)وونيو)2121)بأكادور)

 AMINA FLOWERS SARL لشركة)

العرب) دوار  االجتماعي  ومقرها  (AU

تماعيت دراركة اكادور قررنا ماولي):

تم) (: الشركة) أنشطة  في  تغيير 

(Nettoyage) التنظيف)  حذف 

 . (accueil)(و اإلستقبال

التسيير):)للسيد أسالمة الحسن.)

كتابة) لدى  القانوني  اإلوداع  تم 

بأكادور) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (24/16/2121 بتاريخ)

 .111447
من اجل االقتطاف والبيان

560 P

OUM ZAYD TRANS

 SARL AU

RC(N°7519

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

محضر) وضع  تم  (17/16/2121

الخصائص) وحمل  العام  الجمع 

التالية):

حذف النشاط):)نقل املستخدمين)

لحساب الغير).

السلع) نقل  (: النشاط) اضافة 

لحساب الغير.

لدى) القانوني  اإلوداع  تم  لقد 

وـوم) بتارودانت  االبتدائية  املحكمة 

23/16/2121)تحت رقم)794 .

561 P

STE N.A.B.S.A TRAVAUX

 SARL

RC(N°6663

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

محضر) وضع  تم  (23/14/2121

الخصائص) وحمل  العام  الجمع 

التالية:

وفاة السيد الفقير صالح وتفريق)

االسهم بين الشركاء)الجدد.

من) نبيل  الفقير  السيد  استقالة 

تسيير الشركة.)

الزوهرة) بودور  السيدة  تعيين 

مسيرة جدودة للشركة.

لدى) القانوني  اإلوداع  تم  لقد 

وـوم) بتارودانت  االبتدائية  املحكمة 

23/16/2121)تحت رقم)793.

562 P

NJP SARL
RC : 4469

تغييرات قانونية
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
املوافقة) تمت  (14/12/2121 بتاريخ)

على):
(: بعنوان) للشركة  فرع  إضافة  (-
أوالد) (، توياس) تجزئة  (2 رقم) محل 

تاومة.
لدى) القانوني  اإلوداع  تم  لقد  (-
االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
(: بتاريخ) (875 رقم) تحت  تارودانت 
التجاري) سجلها  16/16/2121رقم 

هو:)4469.
563 P

 AMAGORE GOLD OIL شركة
ش.م.م. 

رقم 41 درب الشريف تارودانت 
السجل التجاري رقم 6665 

تارودانت.
إنشاء فرع للشركة

ملحضر) عرفي  عقد  بمقت�شى 
الجمعية العامة غير العادوة لشركة)
ش.م.م.) (AMAGORE GOLD OIL
االتفاق) تم  (2121 ماي) (21 بتاريخ)

والترا�شي على ماولي):
بالعنوان) للشركة  فرع  انشاء) (-
فرق) الزمالة  درب  (136 رقم) التالي:)

االحباب تارودانت.
بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
 2121 وونيو) (21 بتاريخ) لتارودانت 

تحت رقم:)698.
564 P

سيرفيس اي بنو ليشالي
ش.م.م.

 SERVICES ET PNEUS LES
CHALETS

سجل تجاري : 15371 / انزكان
تغيرات أساسية

بمقت�شى محضر الشريك الوحيد)
تعدول) تم  (12/13/2121 في) املؤرخ 
االساسية القوانين  من  (3  املادة)
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وتحيين هده االخيرة الخاصة بشركة)
ليصبح) ليشالي«) بنو  اي  «سيرفيس 

الغرض االجتماعي كاالتي):
الخاصة) والخدمات  التجارة 

بعجالت السيارات.
تقدوم خدمات االصالح والصيانة)

الخاصة بالسيارات.
واجزاء) الغيار  قطع  تسويق 

بالسيارات)
املحكمة) لدى  اإلوداع  تم 
 24/16/2121 في) بانزكان  االبتدائية 

-)عدد)1445.
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SOCIETE RAFII ALIME
SARL

العام) الجمع  مداولة  بمقت�شى 
فاتح) بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي 
والتي رأسمالها) لشركة  (2121 وونيو)
111.111)درهم الكائنة حي رقم)161 
الحي الصناعي اوت ملول تقررماولي):

عنوان) إلى  الشركة  مقر  تغيير 
الحي الصناعي اوت) (161 جدود رقم)

ملول.
من) الشركة  رأسمال  زيادة 
111.111)درهم إلى)111 1111)درهم
تم إنجاز اإلوداع القانوني بكتابة)
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) (15/16/2121 بتاريخ) تيزنيت 

رقم)1367.
566 P

مكتب لحسابات انزي

 INTERNATIONAL HEALTH
 SERVICES en abréviation

IHS
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
(،2121 أبريل) (9 املؤرخ في) االستثناء)
العادي) غير  العام  الجمع  قرر 
 INTERNATIONAL HEALTH للشركة)
SERVICES(en(abréviation(»IHS شركة)
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 
درهم) (251.111 الرأسمال) ذات 
13)عمارة النصر) مقرها):)عمارة رقم)
تالبرجت) فبراور  (29 شارع) (8 رقم)

اكادور.

حيت تقرر ماولي:
تفويت السيد سامي جميل جاد)
751الحصة الكلية من الشركة) هللا)
لفائدة السيد الفصيحي عبد الحميد.
السباعي) فاضل  السيدة  تفويت 
مينة)751)الحصة الكلية من الشركة)
لفائدة السيد الفصيحي عبد الحميد)
استقالة السيدة فاضل السباعي)
للشركة) متضامنة  كمسيرة  مينة 

وإبراء)ذمتها.
السيد) طرف  من  الشركة  تسير 
الفصيحي عبد الحميد بصفته املسير)

الوحيد للشركة.)
بمكتبة) القانوني  اإلوداع  تم 
بأكادور) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2121 وونيو) (28 بتاريخ)

.111512
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A.L BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها 11.111 درهم

س.ت : 495173 
املقر االجتماعي : سالم أهل الغالم، 
شطر A، تجزئة 3V25، إقامة هيثم، 

 محل تجاري 6، سيدي مومن
الدار البيضاء

بمقت�شى عقد عرفي منعقد بتاريخ)
القانون) وضع  تم  (18/21/2121
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
مميزاتها) وحيد  بشريك  املحدودة 

كالتالي):)
 A.L» (: القانوني) اإلسم 

BUSINESS«)؛
إدارة مخازن) (: الهدف االجتماعي)
نقل) واسع،) نطاق  على  التوزيع 

البضائع،)االستيراد والتصدور،
أهل) سالم  (: االجتماعي) املقر 
(،3V25 تجزئة) (،A شطر) الغالم،)
6،)سيدي) إقامة هيثم،)محل تجاري)

مومن الدار البيضاء)؛
99)سنة ابتداء)من تاريخ) (: -)املدة)

التسجيل في السجل التجاري)؛
-)الشريك الوحيد):)السيد اعراب)

وردي)؛

-)الرأسمال):)حدد مبلغ الرأسمال)
 111 إلى) مقسم  درهم  (11.111 في)

حصة من فئة)111)درهم)؛
تم تعيين السيد اعراب) التسيير:)
وردي كمسير قانوني وحيد للشركة)

طبقا ملقتضيات القانون األسا�شي)؛
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
لالستثمار) الجهوي  باملركز  التجاري 
فاتح) بتاريخ  البيضاء) الدار  ملدونة 

أبريل)2121)تحت الرقم)495173.
املمثل القانوني للشركة

اعراب وردي
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SPETRA
تأسيس شركة

مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إوداع  تم  (21/13/17 في)
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�شي 
املحدودة وذات املميزات التالية تحت)

الرقم)18771 :
.SPETRA(:(التسمية

الهدف):)منعش عقاري.
شارع) (46 (: االجتماعي) املقر 
 6 رقم) الشق  (2 الطابق) الزرقطوني 

الدار البيضاء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 
درهم) (111.111 االجتماعي محدد في)
اجتماعية) حصة  (1111 إلى) مقسم 
 من فئة)111)درهم للواحدة،)مكتتبة

ومحررة بالكامل وموزعة لفائدة):
املجموع):.

تبتدئ السنة) (: السنةاالجتماعية)
االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في)

31)ديسمبر.
التسيير):)تم تعيين السيد عصري)

عبد العزيز.
بالسجل) القانوني  اإلوداع  تم  (-II
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
(،21/15/21 بتاريخ) البيضاء،) بالدار 

تحت رقم)513821
ملخص قصد النشر
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شـركـة البناءو تجهيزات عدلي
ش.ذ.م.م 

 AMENAGEMENTS &
EQUIPEMENTS ADELLI

 SARL
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
 2121 ماي) (21 بتاريخ) بالبيضاء)
لشركة) األسا�شي  القانون  وضع  تم 
الخصائص) املسؤوليةذات  محدودة 

التالية):)
التـسـمـيـة):)شـركـة البناء)وتجهيزات)

عدلي ش.ذ.م.م
الهـدف االجتماعي):)أعمال تشييد)

املباني وترميمها،)الترويج العقاري
وتصدور) واستيراد  وبيع  شراء)

وتسويق املعدات واألثاث املنزلي
العمليات) جميع  عام  وبشكل 
وغير) والعقارية  والتجارية  املالية 
العقارية باملغرب أو بالخارج والتي من)
شأنها أن تساعد على اكتمال الهدف)

أعاله.
11)زنقة الحرية) (: املقر االجتماعي)
الدار) (5 الشقة) الثالث  الطابق 

البيضاء.
رأسمال) حدد  (: الشركـة) رأسمال 
درهم) (100.000،00 في) الشركة 
فئة) من  حصة  (1111 على) مقسمة 
111)درهم للحصة،)كلها من نصيب):)

السيد عدلي الحسين411)حصة
السيد عدلي اسماعيل311)حصة

 311 السعدوة) بوكدو  السيدة 
حصة

الـتـسـيير):)تسير الشركة من طرف)
السيد عدلي الحسين الشريك واملسير)

الوحيد ملدة غير محددة.
السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)
االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في)

31)ديسمبر من كل سنة.
الـمـد ة):)99)سنة ابتداء)من تاريخ)

التسجيل بالسجل التجاري.)
باملركز) تم  (: القانـوني) اإلوداع 
في) الجهوي لإلستثمار بالدار البيضاء)

18)وونيو)2121
تحت رقم):)516185.

خالصة من أجل النشر

570 P
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 WORK FORCE

DEVELOPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها 11.111 درهم.

السجل التجاري رقم116319

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

تأسيس شركة) تم  (2121 وونيو) (11

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية):)

وورك) (: التسميةاالجتماعية)
فورص دوفلوبمون

موضوع الشركة):)االشغال العامة)

وتركيب معدات الطاقة الشمسية
السور) حي  (: االجتماعي) املقر 

الجدود رقم)23)امزميز الحوز مراكش.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة ابتدءا من تاريخ تأسيسها.
درهم) (11.111 (: رأسمال الشركة)

مقسمة إلى)111)حصة من فئة)111 

درهم للحصة الواحدة

الشركة) بتسيير  وقوم  (: التسيير)

والسيد) الدون  محي  عيس  السيد 

الوزاني ادريس ملدة غير محدودة)

تم القيام باإلوداع القانوني لدى)

بتاريخ) بمراكش  التجارية  املحكمة 

23/16/2121)تحت رقم125337.
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FASHION FACTORY
SARL AU

حرر) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالدارالبيضاء)في)18)مارس)2121

 FASHION شركة) تأسيس  تم 

.FACTORY SARL AU

النشاط املمارس صناعةاملالبس.

في) مباشرة  غير  أو  مباشرة  املشاركة 

في) تسهم  أن  ومكن  التي  املؤسسات 

كل) عامة  بصفة  الشركة.و  تطوير 

العمليات التجارية الصناعية املالية،)

أن) لها  ومكن  التي  وعقارية  منقولة 

ترتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة)

بالنشاط املمارس أو أن تسهل تنميته)

وتحقيقه.

شارع) (197 (: اإلجتماعي) املقر 
املقاومة الطابق)6)الدار البيضاء.

درهم) (: الرأسمال) توزيع 
10.000،00)الرأسمال

محمد) ودون  السيد  (: التسيير)
11.111)درهم

السيد امسهل حسن)
باملركز) القانوني  اإلوداع  تم 
 12 في) بالبيضاء) لإلستثمار  الجهوي 
رقم) التجاري  السجل  (2121 أبريل)

.516583
للبيان واإلشارة
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 STE «TASSNIME POUR
 «DIVERTISSEMENT

SARL AU
مؤرخ) أسا�شي  قانون  بمقت�شى 
قد) بشفشاون.) (19/16/2121 في)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدودة بشريك وحيد والتي تحمل)

الخصائص التالية):)
 STE( »TASSNIME (: التسمية)
 POUR DIVERTISSEMENT« SARL

AU
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد).
الهدف االجتماعي):)مطعم)؛

مقهى)؛
املواد الغدائية.

درهم) (111.111.11 (: املال) رأس 
فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسمة 

111)درهم للحصة.
محمد) السيد  (: الوحيد) الشريك 
التعريف) لبطاقة  الحامل  ريان 
ومتلك) (، (124154 ل) رقم  الوطنية 

1111)حصة اجتماعية.)
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
الكائن) العقار  االجتماعي  املقر 
بتاوة محارث الدار دارة جماعة باب)

تازة اقليم شفشاون.

الشريك) لفائدة  كلها  (: األرباح)

املدخرات) نقص  بعد  الوحيد،)

القانونية)5%.

تم تعيين السيد محمد) (: التسيير)
ريان مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.

بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

 24/16/2121 بتاريخ) بشفشاون 

تحت رقم)81/2121.
مقتطف للنشر واإلشهار
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RESTAURANT BAB SOUR
SARL

 تأسيس شركة 
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

بمدونة) ومسجل  (24/15/2121

تم تأسيس شركة ذات) (، شفشاون)

مسؤولية محدودة خصائصها كالتالي)

 :

 RESTAURANT BAB»(:(التسمية

SOUR« SARL
 80.000،00 (: قدره) رأسمالها 

درهم)

مقرها االجتماعي):)حومة السويقة)
زنقة بن ولون رقم)57)شفشاون

من) سنة  (99 (: الشركة) مدة 

التأسيس النهائي)

املوضوع):)مطعم)

الرأسمال االجتماعي والشركاء):)

درهم،) (80.000،00 في) حدد 

اجتماعية) حصة  (811 إلى) مقسمة 

موزعة على الشكل التالي):)

الحامل) السعيد  البقالي  السيد 

رقم الوطنية  التعريف  لبطاقة 

بتجزئة) القاطن  مغربي،) (.LC193
شفشاون) السويقة  حي  الرحموني 

ومتلك)511)حصة اجتماعية.

الحامل) ازماط  محمد  السيد 

رقم الوطنية  التعريف  لبطاقة 

بزنقة) الساكن  مغربي،) (.LC57212

االندلس) حي  (27 رقم) غرناطة 

حصة) (311 ومتلك) شفشاون 

اجتماعية.

التسيير):)تم تعيين السيد البقالي)

غير) ملدة  للشركة  مسيرا  السعيد 

محدودة.

األرباح):)كلها لفائدة الشركاء،)بعد)

نقص املدخرات القانونية)5%.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

ديسمبر من) (31 فاتح وناور وتنتهي في)

كل سنة ما عدا السنة األولى تبتدئ)

من تاريخ التأسيس.

بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

 21/16/2121 بتاريخ) بشفشاون 

تحت رقم)77/2121.
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 بينمو ايمو
ش ذ م م 

بمقت�شي محضر قرار شركة بينمو)

 14/16/2121 بتاريخ) املنعقد  اومو 

بمقر الشركة تم وضع)

قرر) حيت  األسا�شي  القانون 

املساهم الوحيد لشركة ما ولي):)

اإلسم):)بينمو اومو ش د م م

بيع وكراء) عقارات بناء) (: الغرض)

شقق اشغال بناء)

املقر):)61)شارع اللة واقوت زاوية)

 62 رقم) (2 طابق) املعاني  مصطفى 

الدار البيضاء.)

املدة):)99)سنة

رأسمال):)مائة ألف درهم مقسمة)

واحدة) كل  نصيب  ألف حصة  على 

مائة درهم)

خالد اسماط)1111)ألف حصة

أسندت مهمة التسيير) (: التسيير)

غير) ملدة  اسماط  خالد  السيد  إلى 

محددة مع اعتماد توقيع وحيد لسيد)

خالد اسماط.

وضعه) تم  (: القانوني) اإلوداع 

بتاريخ) بالبيضاء) التجارية  باملحكمة 

24/16/2121)تحت رقم)784163 
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 AL MASJID »
« INVESTMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسيس الشركة

(»(AL MASJID INVESTMENT «
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
زنقة) (2 االجتماعي) مقرها  عنوان 
الدار) (12 شقة) (4 طابق) الصنوبر 
السجل) في  التقييد  البيضاء)،رقم 

التجاري)516311/)البيضاء.
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  (
القانون) إعداد  تم  (25/15/2121
املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية).
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AL(» تسميتها) بمختصر  االقتضاء)

»(MASJID INVESTMENT
 1- (: باوجاز) الشركة  غرض 
 IMMEUBLE PROMOTEUR

IMMOBILIER
 TERRAIN D’IMMEUBLES  2-
 (LOTISSEUR ET MARCHAND

(DE
زنقة) (2 (: عنوان مقرها االجتماعي)
الدار) (12 شقة) (4 طابق) الصنوبر 

البيضاء.
اجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة)99)سنة.
 111111 الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم مقسمة كالتالي)):)
حصة) (811 حمزة) نوح  السيد  (-

بقيمة)111)درهم للحصة.
-)السيدةسعاد املزوري211)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسير الشركة):)
السيد نوح حمزة عنوانه الدار) (-
الوطنية) بطاقته  رقم  البيضاء)

.BK276747
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

11/16/2121)تحت رقم)782121.
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BELAMINE CONSULTING
رأسمالها : 10.000،00 درهم

مقرها : مركز األمان شارع بوركون 

زنقة ركراكة شارع الكورنيش شقة 

11 عمارة 12 الدار البيضاء

السجل التجاري : 517917

إعالن التأسيس
بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (16-16-2121

محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):)

 BELAMINE (: التسمية)

.CONSULTING SARL AU

داخل) الشركة  تعنى  (: الغرض)

املغرب وخارجه،)لفائدتها أو للغير ب):)

االستشارية) الخدمات  -جميع  (

لجميع الشركات

-)تسويق)

املدة):)99)سنة

السنة االجتماعية):)من فاتح وناور)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة

موطن بمركز األمان شارع) (: املقر)

بوركون زنقة ركراكة شارع الكورنيش)

شقة)11)عمارة)12)الدار البيضاء

رأسمال) تحدود  تم  (: املال) رأس  (

درهم) (10.000،00 في) الشركة 

اجتماعية) حصة  (111 إلى) مقسمة 

مكتتبة) للحصة،) درهم  (111 بقيمة)

ومحررة بالكامل كلها باسم السيدة):)

سميرة بلمين

)التسيير):)تم تعيين السيدة سميرة)

بلمين مسيرة للشركة ملدة غير محددة)

مع أوسع الصالحيات

والتسجيل) القانوني  اإلوداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

 22-16-2121 بتاريخ) بالدار البيضاء)

تحت رقم)783779

(: الدار البيضاء)السجل التجاري) (

 517917

 577 P

يالكاش
شركـة محدودة املسؤولية رأسمالها 

11.111 1درهم
149 151- شارع ابراهيم الروداني 

وزنقة احمد القضميري مݣازة رقم 2 
حي بالطو املعاريف الدارالبيضاء

الـتــأسـيـس
بالدار) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم) (2121 ماي) (31 بتاريخ) البيضاء)
لشركة) األسا�شي  القانون  تحرير 
محدودة املسؤولية خاصيتها كالتالي)):)

التسمية):)والكاش
الهدف):)

•)تحويل الالموال.
•الوساطة املالية.

جميع العمليات) وبصفة عامة،) (-
املالية،) الصناعية،) التجارية،)
املتعلقة) عقارية  والغير  العقارية 
بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف)
إنماء) في  تساهم  التي  أو  االجتماعي 

الشركة.
 -151  149 (: االجتماعي) املقر 
شارع ابراهيم الروداني وزنقة احمد)
بالطو) حي  (2 رقم) مݣازة  القضميري 

املعاريف الدار البيضاء.
املدة):)99)سنة).

درهم) (111.111 (: الرأسمال)
فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسمة 
عن) الحصص  سددت  درهم  (111

كاملها ووزعت على الشركاء)كالتالي.
عادل) محمد  الخير  ابو  السيد  (-

811)حصة.
-)السيدة املجادلي ليلى)211حصة.
التسيير):)عهد به ملدة غير محددة)

وبصالحيات مطلقة للسيد
عادل) محمد  الخير  ابو  السيد 
اقامة) استندهال  شارع  (117 املقيم)
املعاريف) (12 شقة) (5 طابق) املقام 

البيضاء.
ٍالى31  وناور) (1 من) (: السنة املالية)

ديسمبر).
القانوني) لالحتياط  (%5 (: األرباح)
ووضع) أو  ونقل  أو  ووزع  أما  والباقي 
تحت االحتياط حسبما وقرره الجمع)

العام.

بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ)29/16/2121تحت) البيضاء)

رقم)784694. 
السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  التجاري 
تحت) بتاريخ)29/16/2121) البيضاء)

رقم)518867.
من أجل التخليص واإلشهار)
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« ALA MED TRANS »
S.A.R.L AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
عضو واحد

رأسمال 100.000،00 درهم 
املقر االجتماعي : 3)زنقة زوريخ)
الطابق االول حي اليمون بركان

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفـي  عقد  I-بمقت�شى 
تم إوداع القانون) في26/15/2121.،)
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�شي 
املحدودةعضو واحدباملميزات التالية

 ALA MED TRANS «( (: التسمية)
S.A.R.L AU
الهدف):)

تهدف الشركة):)
لحساب) البضائع  نقل  (-
داخل وخارج) والشركات  االشخاص 

املغرب
زوريخ) زنقة  االجتماعي3) *املقر 

الطابق االول حي اليمون بركان
من تاريخ) 99سنة ابتداء) (: *املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأسمال) (: *الرأسمال االجتماعي)
في100.000،00. محدد  االجتماعي 

درهم)
تبتدئ) (: االجتماعية) *السنة 
وناور) فاتح  من  االجتماعية  السنة 

وتنتهي في)31ديسمبر.
*التسيير):)تم تعيين السيد ملقدمي)
املزداد) مغربية  جنسيته  فيصل 
14/13/1979)حامل للبطاقة) بتاريخ)
الوطنية رقم)S389651القاطن بـ)26 

زنقة)321)حي املقاومة بركان



14493الجريدة الرسمية عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121) 

بالسجل) القانوني  اإلوداع  تم  (-II
ب) التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
تحت) (،.14/16/2121 بتاريخ) بركان،)

رقم7855.
ملخص قصد النشر
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MAGH-TECH
SARL

المؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
قرر) (26/15/2121 بتاريخ) بالبيضاء)
الشركاء)إنشاء شركة ذات املسؤولية)

المحدودة ذات الخصائص اآلتوة
MAGH-TECH SARL((:((التسموة

جميع) تجارة بيع شراء) (: الغرض))
العقاقير) بأجهزة  املتعلقة  املنتجات 

وما إلي ذلك)،التركيبات الكهربائية
الهدى) تجزئة  (: االجتماعي)) املقر 
مومن) سيدي  (78 رقم) (5 زنقة)

الدارالبيضاء
)رأسمالها):)111.111)درهم مجزئة)
درهم) (111 حصة بقيمة) (1.111 إلى)

للحصة)
السيد) الشركة  يسير  (: إدارتها)

ابراهيم اولحازم
كتابة) لدى  القانوني  اإلوداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
2121)تحت) وونيو) (24 ووم) بالبيضاء)
بالسجل) واملقيدة  (784169 الرقم)

التجاري تحت رقم)518319
 580 P

 CABINET FISCALIS MANAGEMENT
 CONSULTING

S.A.R.L
 Assistance et Supervision en Comptabilité

 –(Conseil(Juridique(et(Fiscal-(Audit
 –(Evaluation(de(société(–(Formation(–

.Séminaires(–(Organisation

KMG AUTO
ش.م.م.م.و

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم) البيضاء) بالدار  (2121/16/11
وضع القانون األسا�شي لشركة ذات)
(، مسؤولية محدودة ومساهم وحيد)

ذات الخصائص التالية):)

التسمية االجتماعية):)ش.م.م.م.و)

KMG AUTO

هدف الشركة):

(
ً

-)التمثيل)،)بصفته تاجًرا أو وكيال

للسيارات) موزع  ألي  (، ذلك) غير  أو 

واملعدات الزراعية ومعدات األشغال)

العمومية.

جميع) وتشغيل  وتنظيم  اقتناء) (-

واإلصالح) السيارات  مرآب  منشآت 

امليكانيكي والهياكل.

-)شراء)وبيع وتأجير جميع املركبات)

وإكسسوارات) واألدوات  واملعدات 

واإلطارات) والوقود  السيارات 

والزيوت والبنزون وعموًما كل.

)ما وتعلق بصناعة السيارات.

أو) جدودة  مركبة  أي  استيراد  (-

مستعملة.)

للفحص) نشاط  أي  استغالل  (-

التقني وخبرة املركبات.

استغالل أي نشاط وتعلق ببيع) (-

الوقود وزيوت املحركات.
رأسمال الشركة):)مئتي آلف درهم)

)111 211))مقسمة إلى)2111)حصة)

من قيمة)111)درهم للواحدة.))

شارع) (، (26 (: االجتماعي) املقر  (-

مرس السلطان،)شقة رقم)3،الطابق)

األول)،الدار البيضاء.

السيد خالد) (: املساهم الوحيد) (-

املزداد) الجنسية،) مغربي  قباج،)

بتاريخ)21-13-1963)بوزان،)والقاطن)
بتجزئة واكناتي،)زنقة)1،)رقم)16،

الدارالبيضاء.) الذواب،) عين  (

الشركة) على جميع حصص  ويتوفر 

)2111)حصة))

خالد) السيد  (: الوحيد) املسير 

املزداد) الجنسية،) مغربي  قباج،)

بتاريخ)21-13-1963)بوزان،)والقاطن)
بتجزئة واكناتي،)زنقة)1،)رقم)16،

وله) الدارالبيضاء.) عين الذواب،) (

وتعلق) ما  جميع  في  التصرف  حق 

بالشركة ملدة غير محدودة.)

سنة ابتداءا من تاريخ) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

تم اإلوداع القانوني لدى املحكمة)
بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

.2121/16/23
)تحت رقم518241

581 P

 ROSEMARY AFRICA
 SARL AU

تأسيس
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
البيضاء) بالدار  (2121 وونيو) (11
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
تحمل) وحيد  بشريك  محدودة 

الخصائص التالية):)
 ROSEMARY AFRICA(:(التسمية

 SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.)
الرقم) (24 2)زنقة) ادريسية) (: املقر)

41)الدار البيضاء)21531.
الهدف):)

تدبير املستغالت الفالحية
إنتاج وتصدور واستراد الحوامض)

والخضر
وشراء) وبيع  واستراد  تصدور 
الفالحية) املنتوجات  وتوزيع 
للخضر) عامة  الفالحي  والتخصيب 
والحليب) اللحوم  وانتاج  والحبوب 

واألجبان وغيرها.
العمليات) مختلف  عامة  بصفة 
والصناعية،) واملالية،) التجارية،)
عالقة) لها  التي  واملنقولة  والعقارية 
بالهدف) مباشرة  غير  أو  مباشرة 

االجتماعي للشركة.)
سنة إبتداءا من تاريخ) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
تسير الشركة من طرف) (: اإلدارة)
غير) ملدة  موزن  السالم  عبد  السيد 

محددة.
من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.
 100.000،00 (: الشركة) رأسمال 
كل) حصة  (1.111 إلى) مقسم  درهم 
وحرر) درهم.) (111 بقيمة) واحدة 
موزن) السالم  عبد  السيد  بالكامل،)

1111)حصة.)

اإلوداع) تم  (: القانوني) اإلوداع 

لالستثمار) الجهوي  باملركز  القانوني 

بالدار البيضاء)بتاريخ)19)وونيو)2121 

وتم تقييد الشركة بالسجل التجاري)

بالدار البيضاء)تحت رقم)517669.
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SNACK SERVICES 

تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفـي مؤرخ في) (-I

تم إوداع القانون) (،2121 مارس) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدودة.)وذات املميزات التالية):)

 : snack(services((التسمية(*

*)الهدف):)مطعم وخدمات موازية)

له

مارينا سانتر) (: االجتماعي) املقر  (*

زاوية شارع الزرقطوني وشارع سيدي)

 45 محمد بن عبد هللا املكتب رقم)

الطابق)7)الدارالبيضاء)

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

.100.000،00 في) محدد  االجتماعي 

حصة) (1111 إلى) مقسم  درهم 

111درهم) فئة) من  اجتماعية 

بالكامل) ومحررة  مكتتبة  للواحدة،)

وموزعة لفائدة):)

1111)حصة) -)سميحة بامنصور)

اجتماعية)

املجموع):)1111)حصة اجتماعية)

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في)

31)ديسمبر.

التسيير):)تم تعيين السيد سميحة)

بامنصور مسيرا للشركة)

بالسجل) القانوني  اإلوداع  تم  (-II

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

ابريل) فاتح  بتاريخ  البيضاء،) بالدار 

2121.،)تحت رقم)497365
ملخص قصد النشر

583 P



عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121)الجريدة الرسمية   14494

BAHADI DECO
SARL

RC : 507295

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة 

1)-)تبعـا لعقـد أبرم بالدار البيضاء)

بتاريخ24/15/2121)تم وضع قوانين)

شركة ذات مسؤوليـة محدودة،)تتميز)

بالخصائص التالية):)

االسم):)«)باهدي دوكو«)

الهـدف):)أعمال النجارة الخشبية

آللة) ممر  (61 (: االجتماعي) املـقـر 

 2 طابق) املعاني  ومصطفى  الياقوت 

الرقم)69)الدار البيضاء).

في) محدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

 1111 إلى) مقسمة  درهم  (111111

للسهم) درهم  (111 بقيمة) سهم 

الواحد جميـعهـا ممنـوحـة):)

 115 حسن) السائس  للسيد  (-

سـهـم.

 115 للسيد عاطف عبدالهادي) (-

سـهـم

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املـدة)

التأسيس

غير) ملدة  الشركة  ودور  (: اإلدارة)

حسن) السائس  السيد  محددة 

والسيد عاطف عبدالهادي).

تم اإلوداع القانوني باملحكمة) (2-

تحت) البيضاء) بالدار  التجارية 
رقم783156.

للـمـوجـز والـذكـر

584 P

 STE AHL OUAZZAN -
 INVEST
SARL AU

تأسيس شركة
السجل التجاري عدد 35857

إنشاء) تم  (23/13/2121 بتاريخ)

شركة بالخصائص التالية):

 STE AHL OUAZZAN(:(التسمية

INVEST SARL AU

الطابق) (B عمارة) (: املقراالجتماعي)

التاني حي املحمدي زنقة)39)العيون.

وتوزيع) وبيع  شراء) النشاط):)

العامة) التجارة  الغدائية  املنتجات 

واالستراد وتسدور.

املدة)99)سنة من تاريخ التاسيس

111.111درهم) الشركة) راسمال 

حصة كل حصة) (1111 مقسمة الى)

ب)111)درهم.

التسيير انسام طيبي.

باملحكمة) القانوي  االوداع 

بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

عدد) تحت  (23/13/2121

.929/2121

585 P

KHAIRALLAH CONSEIL

SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�شى  (- (I

القانون) إوداع  تم  في15/12/2121،)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدودة وذات املميزات التالية):)

 KHAIRALLAH (: *التسمية)

 CONSEIL SARL AU

*الهدف):)ٱستشارات التسيير

59شارع) (: *املقراالجتماعي)

الزرقطوني طابق)7شقة)21البيضاء.

من تاريخ) 99سنة ابتداء) (: *املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: *الرأسمال االجتماعي)

االجتماعي محدد في10000،00)درهم)

اجتماعية) حصة  (111 إلى) مقسم 

111درهم للواحدة،)مكتتبة) من فئة)

ومحررة بالكامل وموزعة لفائدة):)

املجموع):)10000،00.

تبتدئ السنة) (: السنةاالجتماعية)

االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في)

31)ديسمبر.

:)تم تعيين السيدة نقري) التسيير)

السعدوة.

بالسجل) القانوني  اإلوداع  تم  (-II

التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار)

(،18/13/2121 بتاريخ) البيضاء،)

تحت رقم768741
رقم السجل التجاري):)493533

ملخص قصد النشر

586 P

تأسيس شركة
« DBICHCAR »

S.A.R.L

RC(N°116349

-)بمقت�شى عقد عرفـي مؤرخ في) (I
القانون) إوداع  تم  (،14/16/2121

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدودة ذات املميزات التالية):)

 DBICHCAR«(» (: التسمية) (*

 S.A.R.L
*)الهدف):)-)كراء)السيارات بدون)

سائق

مركز األعمال) (: املقر االجتماعي) (*
إقامة األبراج عمارة س الطابق األول)

الشقة رقم)3)شارع)11)وناور مراكش)

*)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاريخ)

تأسيسها النهائي.

*)الرأسمال االجتماعي):)الرأسمال)

 100.000،00 في) محدد  االجتماعي 

سهم من) (1111 درهم مقسمة على)

فئة)111)درهم موزعة كاآلتي):)

 511 البوزيدي) هيام  السيدة 

حصة.

السيد واسين رومني)511)حصة.

تبتدئ) (: االجتماعية) السنة  (* (

وناور) فاتح  من  االجتماعية  السنة 

وتنتهي في)31)ديسمبر.

*)التسيير):)تم تعيين السيدة هيام)

البوزيدي مسيرة وحيدة للشركة مع)

التوقيع املنفرد.

بالسجل) القانوني  اإلوداع  تم  (-II

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

(،24/16/2121 بتاريخ) بمراكش،)

تحت رقم).125371 
ملخص قصد النشر

587 P

 OBJETS DE DESIGN

ش.م.م ذات شريك وحيد

رأسمالها 111.111 درهم 

زنقة جعفر ابن حبيب إقامة املشرق 

طابق 1 شقة 3 بوركون الدار 

البيضاء

الـتــأسـيـس
عرفي) عقد  بمقت�شى  (- (I

 24-15-2121 بتاريخ) بالدار البيضاء)

لشركة) األسا�شي  القانون  تحرير  تم 

ذات مسؤولية محدودة ذات شريك)

وحيد خاصيتها كالتالي):)

OBJETS DE DESIGN(:(التسمية

الهدف):)تسويق الدوكورات.

زنقة جعفر ابن) (: املقر االجتماعي)

حبيب إقامة املشرق طابق)1)شقة)3 

بوركون الدار البيضاء.

املدة):)99)سنة.

درهم) (111.111 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (1.111 إلى) مقسمة 

111)درهم وزعت بكاملها على الشريك)

الوحيد السيد الطاهر الحلو.

التسيير):)عهد به ملدة غير محددة)

للسيد) املطلقة  الصالحيات  مع 

الطاهر الحلو.

ٍالى31  وناور) (1 من) (: السنة املالية)

ديسمبر).

القانوني) لالحتياط  (%5 (: األرباح)

ووضع) أو  ونقل  أو  ووزع  إما  والباقي 

تحت االحتياط حسبما وقرره الجمع)

العام.

بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم  (II

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ) رقم783572) تحت  البيضاء)

 22-16-2121

بالسجل) الشركة  تقييد  تم  (III

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجاري 

517779)بتاريخ)22-16-2121 
من أجل التخليص واإلشهار)

588 P
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JAOUDA TOWERS
SARL

تأسيس شركة
 15 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم) البيضاء) بالدار  (2121 وونيو)
وضع القانون األسا�شي لشركة ذات)
املسؤولية املحدودة ذات الخصائص)

التالية):
JAOUDA TOWERS(:(التسمية

محدودة) شركة  (: الشركة) نوع 
املسؤولية.

 BD  96 (: االجتماعي) املقر 
 D’ANFA(ETG(N°09(APPT(N°(91
 RES LE PRINTEMPS D’ANDA

.CASABLANCA
في) كهدف  لها  الشركة  (: الهدف)

املغرب أو خارجه.
الترويج العقاري)؛

االستيراد والتصدور والتجارة)؛
الخبرة واملشورة الفنية والتدريب)؛
والثالثية) الصناعية  األعمال 
الكهرباء) (/ الحالية) العالية  التيارات 

ذات التيار الضعيف)؛
وتنسيق) وتخطيط  جدولة 

املشاريع)؛
متعددة) وصيانة  متنوعة  أعمال 

التقنيات)؛
متعدد) والتفتيش  التحكم 
واملشاريع) للمعدات،) التقنيات 
الصناعية واإلنشائية،)وجميع املهن)؛
ومنح) اإلدارة  نظام  تدقيق 

الشهادات)؛
إدارة املرافق)؛

العمليات) جميع  أعم،) وبشكل 
املنقولة) أو  التجارية  أو  الصناعية 
أو العقارية أو املالية املتعلقة بشكل)
باألشياء) مباشر  غير  أو  مباشر 
املحددة أعاله أو التي قد تعزز تطور)

الشركة.
التسيير):)تم تعيين السيد رضوان)
الصغير) بالرا�شي والسيد اسماعيل 

كمسيرون.
رأس املال):)حدد في مبلغ)111.111 
درهم مقسم إلى)1111)حصة من فئة)
111)درهم للحصة الواحدة ومقسم)

كالتالي):

 511 بالرا�شي) رضوان  السيد 
حصة)؛

 511 الصغير) اسماعيل  السيد 
حصة.

بكتابة) القانوي  االوداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
وونيو) (23 بتاريخ) بالدار البيضاء)

2121)تحت عدد)784123.
589 P

ADANISSO ELECTRO
 SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (17/16/2121

باملواصفات التالية)):)
محدودة املسؤولية ذات) (: شركة)

الشريك الوحيد
 ADANISSO( (: التسمية))

 ELECTRO SARL AU
زنقة) (128 (: االجتماعي)) املقر  (
العرعر الطابق الثاني املكتب)6)الدار)

البيضاء)
معدات) (: االجتماعي)) الهدف 

الكهرباء
الرأسمال):)111111)درهم

التسيير)):)غزالن فوزي)
املدة)):)99)سنة)

السجل التجاري رقم)):)))517765 
بتاريخ)2121/16/22

590 P

CASH FRIES
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بتاريخ) العرفي املحرر  للعقد  تبعا 
شركة) إنشاء) تم  (،17-15-2121
محدودة املسؤولية والتي لها املميزات)

التالية):)
التسمية):)«cash fries«)ش.م.م.

املساهمون):)
السيد حمزة الحطاب

السيدة اومان الحطاب
السيد محمد العبودي

الغرض االجتماعي):)
القيام بجميع):)الخدمات الخاصة)

باملطاعم وتنظيم املناسبات)…

املقر اإلجتماعي) (: املقر االجتماعي)

45)شارع عبد القادر مفتكر الطابق)2 
رقم)4)الدار البيضاء.

أسست هذه الشركة ملدة) (: املدة)

99)سنة.
في) املال  رأس  حدد  (: املال) رأس 

على) مقسمة  درهم  (100.000،00

1111)حصة اجتماعية من فئة)111 

جميعها) الواحدة،) للحصة  درهم 

في) نقدوة  مساهمات  مقابل  محررة 
رأس املال.)

للسيد) التسيير  وكل  (: التسيير)

حمزة الحطاب ملدة غير محدودة.)

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

 31 وناور وتنتهي في) (1 االجتماعية في)

ديسمبر.)
الجهوي) باملركز  اإلوداع  تم 

البيضاء) بالدار  لإلستثمار 

بتاريخ11-16-2121 
للخالصة والبيان)

591 P

ASIA EXPRESS FOOD
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك واحد
رأسمالها : 111.111 درهم

مقرها االجتماعي : تجزئة لزرين 
زنقة رقم 2 إقامة ريم رقم 26 

الدار البيضاء

السجل التجاري : 517875 

الدار البيضاء

إعالن تأسيس
بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (2121 وونيو) (3

واحد) بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات الخصائص التالية):

 ASIA EXPRESS (: التسمية)

.FOOD SARL AU

الغرض : مقهى ومطعم الوجبات 

السريعة.

املدة : 99 سنة.

السنة االجتماعية : من فاتح وناور 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

لزرين  تجزئة   : االجتماعي  املقر 

 26 رقم  ريم  إقامة   2 رقم  زنقة 

الدار البيضاء.

رأسمال) تحدود  تم  (: املال) رأس 

درهم مقسمة) (111.111 الشركة في)

بقيمة) اجتماعية  حصة  (1111 إلى)

درهم للحصة مكتتبة ومحررة) (111

بالكامل بفائدة عبد هللا امنتاك.

التسيير):)تم تعيين السيد عد هللا)

كمسير) (BH283492أمنتاك ب ت و

وحيد للشركة ملدة غير محددة كما)

تصبح الشركة ملزمة بتوقيع عبد هللا)

أمنتاك.

والتسجيل) القانوي  االوداع  تم 

الجهوي) باملركز  التجاري  بالسجل 

البيضاءالسجل) بالدار  لالستثمار 

التجاري):)517875)الدار البيضاء.

592 P

» Y&Z Olivia » شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

وشريك وحيد، رأسمالها 111.111 

درهم

املقر االجتماعي : * شارع عالل 

الفا�شي إقامة جوهرة شقة رقم 1 

مراكش *

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
وذات الشريك الوحيد

مبرم) عرفي  عقد  على  بناءا 

تم) (،25/15/2121 بتاريخ) بمراكش 

وضع القانون األسا�شي لشركة ذات)

وحيد،) وشريك  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كالتالي):)

 Y&Z( Olivia (: التسمية)

ش.م.م.ش.و

عالل) شارع  (: االجتماعي) املقر 

 1 رقم) شقة  جوهرة  إقامة  الفا�شي 

مراكش.

:)حددت مدة الشركة في99  املدة)

تسجيلها) تاريخ  من  ابتدءا  عاما 

بالسجل التجاري ما لم وتم تمد ود)

ها أو حلها قبل األوان.
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الهدف):)
وزيوت) الزيتون  زيوت  تجارة 
الطعام) ودهون  وزيوت  األرجان،)
التجميل) ومستحضرات  والزيوت 

التقليدوة،)استيراد وتصدور.
)الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)
مقسم) درهم  (111.111 مبلغ) في 
 111.11 فئة) من  حصة  (1111 إلى)
درهم للحصة،)قسمت على الشركاء)

كما ولي):)
زينب) املعطاوي  (: -السيدة)
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

AA11216،1111)حصة.
السيدة) تعيين  تم  (: التسيير)
للبطاقة) الحاملة  زينب  املعطاوي 
كمتصرفة) (AA11216 رقم) الوطنية 

للشركة ملدة غير محدودة.)
:)من فاتح) السنة املالية للشركة) (
كل) من  ديسمبر  غاوة31) إلى  وناور 

سنة.
اإلوداع) تم  (: القانوني) اإلوداع  (
القانوني باملحكمة التجارية بمراكش)
عدد) تحت  (22/16/2121 بتاريخ)

.125276
593 P

STE THE M HOME
 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها 100.000،00 درهم.

 األفاق 1 رقم 1516 سعادة مراكش
السجل التجاري رقم : 116289

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
21)ماي)2121

تم تأسيس شركة ذات املسؤولية)
املحدودة الخصائص التالية):)

للشركة) عية الجتما ا لتسمية ا
 : STETHE M HOME SARL

املوضوع)
.وكالة عقارية.

أنواع) جميع  وكراء) بيع  شراء)
العقارات.

خدمات االستقبال واإلرشاد.
رقم) (1 األفاق) (: االجتماعي)) املقر 

1516)سعادة مراكش.

رأسمال) وحد  (: الشركة)) رأسمال 
درهم) (100.000،00 في) الشركة 
فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسمة 
الواحدةمحررة) للحصة  درهم  (111

كاملة)
التسيير):)

السيد) الشركة  بتسيير  وقوم 
3)طريق) (: العربي الجدواوي املقيمفي)
بارثيلمي) سانت  (49124 كولومبييه)

فرنسا)
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية)

.PT821757((:(رقم
املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة ابتدءا من تاريخ تأسيسها.
تم القيام باإلوداع القانوني لدى)
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابـة 
تحت) (23/16/2121 بمراكش بتاريخ)

رقم)7587.
594 P

SANICHEN
S.A.R.L

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�شى  (- (I
 RE 1193861497(،16/15/2121في
تم إوداع القانون التأسي�شي لشركة)
وذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

املميزات التالية):)
SANICHEN S.A.R.L(:(التسمية

وتشغيل) وبيع  شراء) (• (: الهدف)
جميع العقارات

الترويج) (، العقاري) الترويج  (•
السياحي)،

أو بيع أو تمثيل أي شركة) •)شراء)
أو مروج عقارات أو سياحي.

واالمتياز) والتصدور  االستيراد  (•
املتعلقة) الخدمات  أنواع  وجميع 
البيئية) والطاقة  العقارات  بقطاع 

وتوفير الطاقة وما إلى ذلك)
64)شارع عبد) (: *)املقر االجتماعي)
هللا املدووني الطابق)1)الشقة)2)الدار)

البيضاء
*)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاريخ)

تأسيسها النهائي.
وقوم الشركاء)بتقدوم املساهمات)

)وهي):)
ً
نقدا

املهدي) العلمي  شنطوفي  السيد 

51.111)درهم

السيد مصطفى ساني)..)51.111،)

درهم

أو في املجموع)100،000.00)درهم

املقابلة) األموال  دفع  تم 

للمساهمات النقدوة املذكورة أعاله)

في حسابات الشركة.

*)الرأسمال االجتماعي):)الرأسمال)

االجتماعي محدد في)111.111).درهم)

اجتماعية) حصة  (1111 إلى) مقسم 

من فئة)111.)درهم للواحدة،)مكتتبة)

ومحررة بالكامل وموزعة لفائدة):)

املهدي) العلمي  شنطوفي  السيد  (

511)حصة اجتماعية.

السيد مصطفى ساني)511)حصة)

اجتماعية.

حصة) (1111 املجموع) في  أو 

اجتماعية.

تبتدئ) (: االجتماعية) السنة  (*

وناور) فاتح  من  االجتماعية  السنة 

وتنتهي في)31)ديسمبر.

(• السيد) تعيين  تم  (: التسيير) (*

من) مغربي  أحمد،) شورجى  السيد 

في) مقيم  (،23/11/1982 مواليد)

تمارة)-)تجزئة الوفاق زنقة اليسر رقم)

 IB(5231)حامل البطاقة الوطنية رقم

125945..مسيرا للشركة

بالسجل) القانوني  اإلوداع  تم  (-II

التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار)

(،.17/16/2121 بتاريخ) البيضاء،)

تحت رقم781366 
ملخص قصد النشر

595 P

 ALL TOWN SKIN CARE

PARA
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

للشريك الوحيد

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) وضع  تم  (2121 وونيو) (11

املميزات) ذات  للشركة  األسا�شي 

التالية):)

 ALL TOWN شركة) (: التسمية)

SKIN CARE PARA SARL AU)شركة)

للشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الوحيد.

واستيراد) وبيع  شراء) (: الهدف)

والتجارة) وتوزيع  وتجارة  وتصدور 

والتقسيط) الجملة  وشبه  بالجلمة 

املساعدة) الطبيه  املنتجات  لجميع 

الصيدالنية) شبه  األدوية  وجميع 

للجمال.

وأعمال مختلفة وكل ما له عالقة)

بنشاط الشركة.

الحسني) حي  (: االجتماعي) املقر 

متجر) (1 العمارة) (2 مجموعة السكن)

4)جنان الولفة الدار البيضاء.

في) درهم  (111.111 (: الرأسمال)

ملك السيد الصدوقي عبد الصمد.

املدة):)99سنة.

التسيير):)الشركة مسيرة ملدة غير)

السيد الصدوقي عبد) (: محدودة من)

الصمد.

اإلوداع) تم  (: القانوني) اإلوداع 

الضبط) كتابة  لدى  القانوني 

البيضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 

رقم) تحت  (2121 وونيو) (31 بتاريخ)

عدد) التجاري  والسجل  (784791

.518979
بمثابة مقتطف وبيان

596 P

THE PINK TREE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها 11.111 درهم

س.ت : 498985

املقر االجتماعي : سالم أهل الغالم، 

شطر A، تجزئة 4V25، إقامة 

هيثم، محل تجاري 7، سيدي مومن 

الدار البيضاء

بمقت�شى عقد عرفي منعقد بتاريخ)
القانون) وضع  تم  (25/21/2121

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

مميزاتها) وحيد  بشريك  املحدودة 

كالتالي):)
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 THE PINK (» (: القانوني) اإلسم 

TREE«)؛

تنظيم) (: االجتماعي) الهدف  (-

في) تظاهرات مهنية وتجارية والعمل 

مجال التواصل واإل تصال،

أهل) سالم  (: االجتماعي) املقر  (-

(،4V25 تجزئة) (،A شطر) الغالم،)

7،)سيدي) إقامة هيثم،)محل تجاري)

مومن الدار البيضاء؛

-)املدة):)99)سنة ابتداءا من تاريخ)

التسجيل في السجل التجاري؛

-)الشريك الوحيد):)السيد اعراب)

وردي؛

-)الرأسمال):)حدد مبلغ الرأسمال)

 111 إلى) مقسم  درهم  (11.111 في)

حصة من فئة)111)درهم؛

-)التسيير):)تم تعيين السيد اعراب)

وردي كمسير قانوني وحيد للشركة)

طبقا ملقتضيات القانون األسا�شي؛

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

لالستثمار) الجهوي  باملركز  التجاري 

ملدونة الدار البيضاء)بتاريخ)13)ابريل)

2121)تحت الرقم)498985.
املمثل القانوني للشركة

اعراب وردي

597 P

«RIAPARTS

SARL AU
تأسيس شركة

مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�شى  (-I
القانون) إوداع  تم  في12-16-2121،)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدودة.)وذات املميزات التالية):

 RIAPARTS« SARL (: التسمية) (*

AU

*)الهدف):)استيراد وتصدور)؛)بيع)

قطع غيار املركبات وهياكلها)،

زنقة) (15 (: االجتماعي) املقر  (*

الدار) (- الهدهد شارع مرس سلطان)

البيضاء

*)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاريخ)

تأسيسها النهائي.

*)الرأسمال االجتماعي):)الرأسمال)

االجتماعي محدد في)111.111.)درهم)

اجتماعية) حصة  (1111 إلى) مقسم 

من فئة)111.درهم للواحدة،)مكتتبة)

ومحررة بالكامل)

تبتدئ) (: االجتماعية) السنة  (*

وناور) فاتح  من  االجتماعية  السنة 

وتنتهي في)31)ديسمبر.

تم تعيين السيد عبد) (: التسيير) (*

الحق ريا�شى مسيرا للشركة

بالسجل) القانوني  اإلوداع  تم  (-II

التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار)

،24-16-2121 بتاريخ)  البيضاء،)

تحت رقم518379.
ملخص قصد النشر

598 P

 ETOILE - STATION » 

«SERVICE
SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�شى  (-I
القانون) إوداع  تم  في12-16-2121،)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدودة.)وذات املميزات التالية):)

 ETOILE -(» (: التسمية) (*

STATION SERVICE« SARL AU

*)الهدف):)محطة الخدمات

زنقة) (15 (: االجتماعي) املقر  (*

الدار) (- الهدهد شارع مرس سلطان)

البيضاء

*)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاريخ)

تأسيسها النهائي.

*)الرأسمال االجتماعي):)الرأسمال)

درهم) (.11.111 في) االجتماعي محدد 

111)حصة اجتماعية من) مقسم إلى)

مكتتبة) للواحدة،) 111.درهم  فئة)

ومحررة بالكامل)

تبتدئ) (: االجتماعية) السنة  (*

وناور) فاتح  من  االجتماعية  السنة 

وتنتهي في)31)ديسمبر.

السيدة) (• تعيين) تم  (: التسيير) (*

مونيا أخيتوش..مسيرة للشركة

بالسجل) القانوني  اإلوداع  تم  (-II
التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار)
،.23-16-2121 بتاريخ)  البيضاء،)

تحت رقم518139
ملخص قصد النشر

599 P

« LA FERME DU BASILIC »
SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�شى  (-I
القانون) إوداع  تم  في18-15-2121،)
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدودة.)وذات املميزات التالية):)
 LA FERME DU(» (: التسمية) (*

BASILIC « SARL AU
*)الهدف):)الترويج العقاري

زنقة) (15 (: االجتماعي) املقر  (*
الدار) (- الهدهد شارع مرس سلطان)

البيضاء
*)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاريخ)

تأسيسها النهائي.
*)الرأسمال االجتماعي):)الرأسمال)
درهم) (.11.111 في) االجتماعي محدد 
111)حصة اجتماعية من) مقسم إلى)
مكتتبة) للواحدة،) 111.درهم  فئة)

ومحررة بالكامل)
تبتدئ) (: االجتماعية) السنة  (*
وناور) فاتح  من  االجتماعية  السنة 

وتنتهي في)31)ديسمبر.
*)التسيير):)تم تعيين السيد أحمد)

بسري..مسيرا للشركة
بالسجل) القانوني  اإلوداع  تم  (-II
التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار)
،.23-16-2121 بتاريخ)  البيضاء،)

تحت رقم518125
ملخص قصد النشر

600 P

 NEW SERVICE & »
«GESTION

SARL AU
تأسيس شركة

مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�شى  (-I
القانون) إوداع  تم  في12-16-2121،)
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدودة.)وذات املميزات التالية):)

 NEW(SERVICE(&(»(:(التسمية(*
GESTION« SARL AU

*)الهدف):)محطة الخدمات
زنقة) (15 (: االجتماعي) املقر  (*
الدار) (- الهدهد شارع مرس سلطان)

البيضاء
*)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاريخ)

تأسيسها النهائي.
*)الرأسمال االجتماعي):)الرأسمال)
درهم) (.11.111 في) االجتماعي محدد 
111)حصة اجتماعية من) مقسم إلى)
مكتتبة) للواحدة،) 111.درهم  فئة)

ومحررة بالكامل)
تبتدئ) (: االجتماعية) السنة  (*
وناور) فاتح  من  االجتماعية  السنة 

وتنتهي في)31)ديسمبر.
السيدة) تعيين  تم  (: التسيير) (*

فوزية أوكريش..مسيرة للشركة
بالسجل) القانوني  اإلوداع  تم  (-II
التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار)
،.23-16-2121 بتاريخ)  البيضاء،)

تحت رقم518145
ملخص قصد النشر

601 P

 SILVER STATION
SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�شى  (-I
القانون) إوداع  تم  في12-16-2121،)
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدودة.)وذات املميزات التالية):)
 SILVER STATION (: التسمية) (*

SARL AU
*)الهدف):)محطة الخدمات

زنقة) (15 (: االجتماعي) املقر  (*
الدار) (- الهدهد شارع مرس سلطان)

البيضاء
*)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاريخ)

تأسيسها النهائي.
*)الرأسمال االجتماعي):)الرأسمال)
درهم) (.11.111 في) االجتماعي محدد 
111)حصة اجتماعية من) مقسم إلى)
مكتتبة) للواحدة،) 111.درهم  فئة)

ومحررة بالكامل)
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تبتدئ) (: االجتماعية) السنة  (*

وناور) فاتح  من  االجتماعية  السنة 

وتنتهي في)31)ديسمبر.

السيدة) تعيين  تم  (: التسيير) (*

صفاء)سعدي..مسيرة للشركة

بالسجل) القانوني  اإلوداع  تم  (-II

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

23-16- بتاريخ) البيضاء،) بالدار 

2121.،)تحت رقم518147
ملخص قصد النشر

602 P

« LABOD »
 SARL

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�شى  (-I
القانون) إوداع  تم  في14-16-2121،)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدودة وذات املميزات التالية):

 LABOD «SARL(»(:(التسمية(*

)*)الهدف):)املطعمة

زنقة) (15 (: االجتماعي) املقر  (*

(- سلطان) مرس  شارع  الهدهد 

الدار))البيضاء.

*)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاريخ)

تأسيسها النهائي.

*)الرأسمال االجتماعي):)الرأسمال)

درهم) (11.111 في) محدد  االجتماعي 

111)حصة اجتماعية من) مقسم إلى)

مكتتبة) للواحدة،) 111.درهم  فئة)

ومحررة بالكامل.

تبتدئ) (: االجتماعية) السنة  (*

وناور) فاتح  من  االجتماعية  السنة 

وتنتهي في)31)ديسمبر.

السيد) تعيين  تم  (: التسيير) (*

 Anthony،( Fred،( Philippe

LOICHET)مسيرا للشركة.

بالسجل) القانوني  اإلوداع  تم  (-II

التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار)

،.23-16-2121 بتاريخ)  البيضاء،)

تحت رقم518137.
ملخص قصد النشر

603 P

 STATION SERVICE FDALATE
SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�شى  (-I
القانون) إوداع  تم  في12-16-2121،)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدودة.)وذات املميزات التالية):)

 STATION SERVICE(:(التسمية(*

.FDALATE SARL AU

*)الهدف):)محطة الخدمات
زنقة) (15 (: االجتماعي) املقر  (*

الدار) (- الهدهد شارع مرس سلطان)

البيضاء

*)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاريخ)

تأسيسها النهائي.

*)الرأسمال االجتماعي):)الرأسمال)

درهم) (.11.111 في) االجتماعي محدد 

111)حصة اجتماعية من) مقسم إلى)

مكتتبة) للواحدة،) 111.درهم  فئة)

ومحررة بالكامل)

تبتدئ) (: االجتماعية) السنة  (*

وناور) فاتح  من  االجتماعية  السنة 

وتنتهي في)31)ديسمبر.

السيد) (• تعيين) تم  (: التسيير) (*

أحمد بسري..مسيرا للشركة

بالسجل) القانوني  اإلوداع  تم  (-II

التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار)

،.23-16-2121 بتاريخ)  البيضاء،)

تحت رقم518135
ملخص قصد النشر

604 P

 MAROC SERVICE
 & GESTION

 D’INVESTISSEMENT
SARL AU 

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�شى  (-I
القانون) إوداع  تم  في12-16-2121،)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدودة.)وذات املميزات التالية):)

 MAROC(SERVICE(&(التسمية(*

 GESTION D’INVESTISSEMENT

.SARL AU

*)الهدف):)محطة الخدمات.
زنقة) (15 (: االجتماعي) املقر  (*
(- سلطان) مرس  شارع  الهدهد 

الدار البيضاء.
*)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاريخ)

تأسيسها النهائي.
*)الرأسمال االجتماعي):)الرأسمال)
درهم) (.11.111 في) االجتماعي محدد 
111)حصة اجتماعية من) مقسم إلى)
مكتتبة) للواحدة،) 111.درهم  فئة)

ومحررة بالكامل.
تبتدئ) (: االجتماعية) السنة  (*
وناور) فاتح  من  االجتماعية  السنة 

وتنتهي في)31)ديسمبر.
تم تعيين السيد مكي) (: التسيير) (*

العزوزي..مسيرا للشركة
بالسجل) القانوني  اإلوداع  تم  (-II
التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار)
،.23-16-2121 بتاريخ)  البيضاء،)

تحت رقم518143
ملخص قصد النشر

605 P

 SAPALA INTERNATIONAL 
 SARL

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�شى  (-I
القانون) إوداع  تم  في12-16-2121،)
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدودة.)وذات املميزات التالية):)
 SAPALA التسمية) (*

 INTERNATIONAL  SARL
*)الهدف):)استيراد وتصدور وتوزيع
زنقة) (15 (: االجتماعي) املقر  (*
الدار) (- الهدهد شارع مرس سلطان)

البيضاء
*)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاريخ)

تأسيسها النهائي.
*)الرأسمال االجتماعي):)الرأسمال)
االجتماعي محدد في)111.111.)درهم)
اجتماعية) حصة  (1111 إلى) مقسم 
من فئة)111.درهم للواحدة،)مكتتبة)

ومحررة بالكامل)
تبتدئ) (: االجتماعية) السنة  (*
وناور) فاتح  من  االجتماعية  السنة 

وتنتهي في)31)ديسمبر.

تعيين) تم  (: التسيير) (*

 Krishnamoorthy السيد)

PADMANABAN)مسيرا للشركة

بالسجل) القانوني  اإلوداع  تم  (-II

التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار)

،.23-16-2121 بتاريخ)  البيضاء،)

تحت رقم518133
ملخص قصد النشر

606 P

 STE BOUTRAPU -
SARL AU

تأسيس شركة
السجل التجاري عدد 36131

إنشاء) تم  (23/13/2121 بتاريخ)

شركة بالخصائص التالية):

 STE BOUTRAPU التسمية)

SARL AU

املقراالجتماعي مدونة الوحدة رقم)

77)بلوك ج العيون.

اعمال) البناء) اعمال  (: النشاط)

البناء)العامة.

املدة):)99)سنة من تاريخ التاسيس.
111.111درهم) (: راسمال الشركة)

مقسمة الى)1111)حصة كل حصة ب)

111)درهم.

التسيير احمد بوعسرية.

 االوداع القانوي باملحكمة االبتدائية

تحت) (12/14/2121 بالعيون بتاريخ)

عدد)1138/2121.

607 P

HIM PARTNERS
شركة محدودة املسؤولية

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تأسيس تم  (25/15/2121  17و)

»HIM PARTNERS«)شركة محدودة)

املسؤولية خصائصها كالتالي):)

»HIM PARTNERS(»((:(التسمية

الغرض):)استشارة عقارية)

البيضاء،) الدار  املقر االجتماعي):))
زاوية شارع الزرقطوني وشارع محمد)

 23 الشقة) (1 عمارة) هللا  عبد  بن 
الطابق)4)بوركون)
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املدة):)99)سنة ابتدءا من تسجيلها)
النهائي بالسجل التجاري

رأسمالها التجاري):)111.111درهم)
مقسمة إلى)1111)حصة من فئة)111 

درهم موزعة كالتالي)):)
السيد توفيق كميل)411)حصة)

 311 السيد محمد ر�شى الحميني)
حصة)

السيد عصام كميل)311)حصة)
مجموع الحصص)1111)حصة

 41.111 كميل.) توفيق  السيد 
درهم

الحميني) ر�شى  محمد  السيد 
31.111)درهم

 31.111 كميل) عصام  السيد 
درهم)

مجموع الحصص)111.111)درهم)
تم تعيين السيد توفيق) (: اإلدارة)
إمضاء) مع  للشركة  مسيرا  كميل 

منفرد
من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة
كتابة) لدى  القانوني  اإلوداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت) (28/16/2121 بتاريخ) البيضاء)

رقم)784399 
608 P

PRODIGIA »
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
شركة) (»(PRODIGIA SARL «
رأسمالها) املحدودة  املسؤولية  ذات 
االجتماعي) مقرها  درهم  (111111
Fمكازة612)اهل الغالم سيدي) بلوك)

مومن البيضاء.
-)السجل التجاري رقم)):)252229 

الدار البيضاء.
(: رقم)) الجبائية  الضريبة  (-

.41461969
(: املوحد) التعريف  (-

.111162219111119
*)تفويت حصص اجتماعية)

*)توسيع غرض الشركة)(النشاط)
التجاري)

*)تحويل الشكل القانوني.
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
 2121 24)ماي) بالدار البيضاء)بتاريخ)
قرر الجمع العام االستثنائي لشركة)
مسؤولية) ذات  شركة  (PRODIGIA

محدودة ماولي):
 MAJDA السيدة) تفويت  (*

 SENHAJI RHAZI
بقيمة) اجتماعية  حصة  (211  -
السيد) لفائدة  للحصة  درهم  (111

ZAZ NABIL
بقيمة) اجتماعية  حصة  (211  -
السيدة) لفائدة  للحصة  درهم  (111

EL AMINE INESS
بقيمة) اجتماعية  حصة  (211  -
السيد) لفائدة  للحصة  درهم  (111

ZAZ MOHAMED
*)توسيع النشاط التجاري

من) القانوني  الشكل  تحويل  (*
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
ذات) الى شركة  ((SARL AU) شريك)

.(SARL)(مسؤولية محدودة
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

23/16/2121)تحت رقم784135.
609 P

IS VALUE
تحويل املقر االجتماعي

بموجب عقد عرفي مؤرخ بالبيضاء)
ومسجل بنفس) (2121 ماي) (14 ووم)

املدونة قرر الشريك الوحيد لشركة
محدودة) شركة  (»IS VALUE «
و) الوحيد  الشريك  ذات  املهام 
ذات) درهم  (350.000،00 رأسمالها)

املقر الرئي�شي)):)
 Immeuble Oasis Square
 Bureaux،( Route( Oasis-Rue( n°3
 n°6،( Bureau( n°107،( 1er( Étage،

Casablanca)ما ولي):))
إلى) االجتماعي  املقر  Iتحويل   -  
 115،( Angle( Bd( Abderrahim  :
 Bouabid( et( Rue( Bir( Hakim،

.Casablanca
من القانون) (5 تعدول املادة) (II  -  

األسا�شي للشركة.

اإلوداع)):)تم اإلوداع القانوني لدى)
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
وتحت) (24/16/2121 ووم) بالبيضاء)

رقم)784134.
للنشر والبيان.

610 P

MCA FACTORY
الزيادة في الرأسمال

مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب  (
 2121 ماي) (31 ووم) بالبيضاء)
ومسجل بنفس املدونة قررت شركة)
ذات) شركة  (MCA FACTORY
الوحيد) والشريك  املحدودة  املهام 
ذات) درهم،) ((50.000،00 ورأسمالها)
(: البيضاء) في الدار  الرئي�شي  املقر 
 Batiment(Almouflihoun(Lot(156
 Zone(Industrielle(Ben(M’sik(Sidi
Othman Hay Moulay Rachid 

ما ولي)):)
بمبلغ) الرأسمال  في  الزيادة 
من) لرفعه  450.000،00درهم 
 500.000،00 درهم إلى) (50.000،00
4511)حصة من) درهم ودلك بإنشاء)

فئة)111)درهم للواحدة.
القانون) من  و7) (6 املواد) تعدول 

األسا�شي للشركة
اإلوداع):)تم اإلوداع القانوني لدى)
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
وتحت) (22/16/2121 ووم) بالبيضاء)

رقم)783621.
611 P

 PHARMACIE CASA IMANE
SARL AU

برأسمال 11111 درهم
املكتب املسجل : منطقة بورجون 

زنقة رقرقا إقامة الكورنيش عمارة 2 
الدار البيضاء.

نقل املقر الرئي�شي
العام) االجتماع  ملحضر  وفًقا 
(،2121 ماوو) (11 بتاريخ) االستثنائي 
الشركة) في  الوحيد  املساهم  فإن 
 PHARMACIE CASA» املسمى)
مال) برأس  (.IMANE« SARL AU
11111)درهم)،)ويقع مكتبها املسجل)

في منطقة بورجون زنقة رقرقا إقامة)

(، الدار البيضاء.) (2 الكورنيش عمارة)

وحدد الحًقا):)

نقل املقر الرئي�شي للشركة):)

في) املوجود  القدوم  العنوان  من 

منطقة بورجون زنقة رقرقا إقامة) (:

البيضاء.) الدار  (2 عمارة) الكورنيش 

في العنوان الجدود الكائن في):)تجزئة)

السفلي) الطابق  (44 رقم) اكدال 

سيدي مومن الدار البيضاء

النظام) من  (4 املادة) تعدول 

األسا�شي.

املحكمة) في  القانوني  اإلوداع  تم 

15)وونيو) التجارية بالدار البيضاء)في)

2121)برقم)782774.

612 P

4P COMMUNICATION

4 ب كومينيكاسيون 

شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد رأسمالها111.111 درهم .

مقرها اإلجتماعي شارع لال الياقوت 

ونقة العرعار عمارة 9 إقامة ڭاليس 

الطابق 4 شقة 17 

 الدار البيضاء

الجمعية) مداولة  بمقت�شى 

العامة الغير العادوة املنعقدة بتاريخ)

تحسين) أجل  ومن  (2121/15/18

وضعية الشركة املالية قرر الشريك)

من) الشركة  رأسمال  رفع  الوحيد 

درهم) (611.111 درهم إلى) (111.111

(
ًَ
وبالتالي خلق)5111حصة جدودة

ويصبح الرأسمال محددا في)6111 

حصة أسندت للشريك الوحيد.)

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

الكبرى) البيضاء) بالدار  التجارية 

رقم:) تحت  (2121/16/23 بتاريخ)

 .783917
من أجل التخليص واإلشهار

613 P
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نانز
شركـة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد رأسمالها 111.111 درهم
 شارع لال الياقوت وزنقة العرعار 
عمارة 9 إقامة ڭاليس الطابق 4 

شقة 17 الدار البيضاء
الجمعية) مداولة  بمقت�شى  أ-)
العامة الغير العادوة املنعقدة بتاريخ)
2121)قرر الشرك الوحيد) 19)وونيو)

لشركة نانز)«)ما ولي:
تمدود الهدف كي يشمل:

مثل:) األحداث  (B2Cو (B2Bو
واملؤتمرات) التجارية  املعارض 
واالفتتاح،) التجارية،) واملناسبات 
فريق،) واجتماعات بناء) واملؤتمرات،)
وإطالق) الدراسية،) والحلقات 
أو) الترويجية،) والجوالت  املنتجات،)
خدمة) احتفالي،) مساء) االجتماعات،)

تقدوم الطعام)...)الخ.
)وبهذا يغير الفصل)3)من القانون)

األسا�شي للشركة كما ولي:
الهدف:

مثل:) األحداث  (B2Cو (B2Bو
واملؤتمرات) التجارية  املعارض 
واالفتتاح،) التجارية،) واملناسبات 
فريق،) واجتماعات بناء) واملؤتمرات،)
وإطالق) الدراسية،) والحلقات 
أو) الترويجية،) والجوالت  املنتجات،)
خدمة) احتفالي،) مساء) االجتماعات،)

تقدوم الطعام)...)الخ.
األوفست والطباعة الرقمية)؛

السلسلة الرسومية من الحمل) (-
إلى اإلدراك)؛

-)اختيار اللون.
-إنشاء)الشعارات.

-طباعة على جميع وسائل اإلعالم:)
(ورقة)،)القماش املشمع)،)الفينيل)،)
والنسيج)،)والخشب)،)واألخضر)....))؛

-)فرش سيارات
-)موقع)palisade؛

(، البروشورات) -طباعة 
وامللصقات)،)وflayers)،)والكتالوجات)
،)وبطاقات العمل)،)وأكياس الدعاوة)
(، وبطاقات الفهرسة) (، والتسميات) (،

القائمة)؛

-)الطباعة اإلعالنية)؛

-إنشاء)واستضافة املواقع)؛

اإلعالنية) اللوحات  تصنيع  (-

والطوطم)؛

-)تصميم وبناء)املدرجات)؛

-)اإلعالن عن وجوه)؛

-)املنسوجات االعالنية

-)بيع اللوازم املكتبية واألنفاق.

-)بيع أثاث املكاتب)؛

.LED(عرض لوحات(-

-تصميم تطبيقات اإلدارة.

بقية الفصل تبقى دون تغيير.

تحدوت القانون األسا�شي للشركة

 LA MISE A JOUR DES STATUTS

بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم  (-

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ) (784191 تحت رقم) البيضاء)

24/16/2121
من أجل التخليص واإلشهار)

614 P

RIVIERA DARB
ريفييرا درب

ش م م دان رأسمال 111.111 درهم 

املقر االجتماعي 

56 زنقة ابن الونان عين السبع الدار 

البيضاء 

السجل التجاري رقم 491883

 تعد والت قانونية
 بمقت�شى الجمع العام االستتنائي

شركاء قرر  (17/15/2121  بتاريخ)

شركة ريفييرا درب ما ولي):))

ومتلكها) حصة  (3.811 تفويت) (

السيد محمد زاكي جسوس في شركة)
ريفيرا درب لصالح السيد رشيد بن)

كيران

تمتلكها) حصة  (1.211 تفويت) (

السيدة ماريا جسوس في شركة ريفيرا)

درب لصالح السيد رشيد بن كيران

زاكي) محمد  السيد  استقالة  (

جسوس من مهامه كمسير للشركة

وصبح) كيران  بن  رشيد  السيد  (

غير) ملدة  للشركة  وحيدا  مسيرا 

محدودة)

من) و42) (7 و) (6 الفصل) تعدول 
القانون األ سا�شي للشركة-

تم اال وداع القا نوني لد ى املحكمة)
التجارية للبيضاء)ووم)24/15/2121 

تحت ر قم)779297.
615 P

 OTAT TRANSPORT
SARL AU 

مارس) (19 املؤرخ) القرار  بموجب 
قرر املسير الوحيد للشركة) (، (2121
للمساهم) املحدودة  املسؤولية  ذات 
 OTAT   TRANSPORT«» الوحيد)

SARL AU)ماولي):
إعالن تعدولي

OTAT   » إلى) االسم  تغيير  (•
»TRANSPORT ET COMMERCE

وخارج) داخل  الشركة  غرض  (•
املغرب:

1.)استيراد وتصدور املواد الغذائية)
واملنتجات الغذائية الزراعية

2.)نقل البضائع الوطنية والدولية
3.)استيراد وتصدور جميع معدات)

النقل والهندسة املدنية.
عن) حصة  على  االستحواذ  (.4
أو) االندماج  أو  املساهمة  طريق 
أو) األسهم  في  االكتتاب  في  املشاركة 
الوحدات أو السندات أو بأي طريقة)
أخرى) شركة  أو  شركة  في  أخرى 
مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)

بموضوع اجتماعي)؛
وما) األسا�شي  النظام  تحدوث  (•
وترتب عليه من تعدول ملواد النظام)

األسا�شي.
II-)تم اإلوداع القانوني في املحكمة)
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2121)برقم)781275.
616 P

 CONSULTING“
MAINTENANCE ELEC

’’SARL AU 
 21 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
الوحيد) الشريك  قام  (2121 وونيو)

لشركة)

 C O N S U L T I N G «
(»(MAINTENANCE ELEC

صبري) زنقة  ب12،) املتواجدة 
الدار) (،6 رقم) (1 الطابق) بوجمعة 
البيضاء،)ذات السجل التجاري تحث)
رقم)315831)،)بوضع محضر للجمع)

العام االستثنائي بالقرارات التالية.
االجتماعي) الرأسمال  زيادة  (- (1  
مكتتبة) درهم  (611  111.11 بمبلغ)
مصطفى) السيد  طرف  من  بالكامل 
الدوون) مع  باملقاصة  وذلك  بياض 
املستحقة بمبلغ)111.11 611)درهم.

من) و7) (6 املادتين) تعدول  (- (2
الرأسمال) ارتفاع  (: األسا�شي) النظام 
إلى) مقسم  درهم  (651  111.11 إلى)
بقيمة) اجتماعية  حصة  (6511
بالكامل) اململوكة  درهم  (111.11
(، مصطفى) بياض  السيد  قبل  من 

الشريك الوحيد.)
بكتابة) تم  القانوني  اإلوداع 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ) رقم785139) تحت  البيضاء)

 .11/17/2121
اإلدارة

617 P

 HA. XVAL CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شريك وحيد رأسمالها 111 111 
درهم

املقر االجتماعي :مارينا كريستال 3، 
الطابق األر�شي مكتب 6، 21111 

الدار البيضاء، املغرب
العام) الجمع  محضر  على  بناًء)
أبريل) (21 بتاريخ) االستثنائي للشركاء)

2121)،)تقرر ما ولي):
حصة) (751 املوافقة على تفويت)
مريم) للسيدة  مملوكة  اجتماعية 

مدرمي لفائدة السيد هشام عمي
استقالة السيدة مريم مدرمي من)

مهامها كمسيرة للشركة
تعيين السيد هشام عمي كمسير)

وحيد للشركة ملدة غير محددة
توسيع الهدف االجتماعي بإضافة)

األنشطة االقتصادوة التالية:
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املالي) التقويم  خبرة،) عملية  أي 

في) واستشارة  نصيحة  للممتلكات،)

تقويم العقار

الجرد،) حلول  املخاطر  تقييم 

االستيراد) التسويق،) الشراء،البيع،)
حلول) وإنجاز  تكوين  والتصدور،)

معلوماتية في الجرد ومعدات الجرد

تحويل الشكل القانوني إلى شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات شريك)

وحيد

و3و) (2 التعدول املقابل للفصول)

األسا�شي) النظام  من  15و16) 7و8و)

للشركة

بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم 

بالدار) التجارية  للمحكمة  الضبط 

البيضاء،)بتاريخ)26)ماي)2121.)تحت)

رقم)19423.

618 P

ZMRS
زد ٳم ٳر ٳس

شركـة محدودة املسؤولية رأسمالها 

111.111 درهم
زنقة مرابطين شارع سيدي محمد 

بن عبد هللا مارينا شوبين بوتيك ر2 

156 الدار البيضاء

الجمعية) مداولة  بمقت�شى 

العامة الغير العادوة املنعقدة بتاريخ)

تحسين) أجل  ومن  (16/15/2121

وضعية الشركة املالية قرر الشركاء)
 111.111 من) الشركة  رأسمال  رفع 

وبالتالي) درهم  (311.111 إلى) درهم 
َ
خلق)2111)حصة جدودة

ويصبح الرأسمال محددا في)3111 

حصة أسندت للشركاء)كالتالي):

 2511 ( زكرياء) املهدي  السيد  (- (

حصة.

)-)السيد سكيبة رضا))511)حصة.)

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
الكبرى) البيضاء) بالدار  التجارية 

رقم:) تحت  (11/17/2121 بتاريخ)

 .785181

619 P

 SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE

LALI 
شركة مدنية عقارية رأسمالها 

1.111.111 درهم
11 زنقة ليل البيضاء.

إعالن عن تخفيض رأسمال الشركة
 بمقت�شى مداولة الجمعية العامة
بتاريخ املنعقدة  العادوة   الغير 
2121-16-24)قرر الشركاء)تخفيض)
 911.111 بمبلغ) الشركة  رأسمال 
حصص) استرجاع  طريق  عن  درهم 

من فئة)111)درهم وإلغائها.
و بذلك وخفض رأسمال الشركة)
 111.111 درهم إلى) (1.111.111 من)
 6 الفصل) يعدل  لهذا  وطبقا  درهم.)

من القانون األسا�شي للشركة.
من أجل التخليص واإلشهار

620 P

 FM AGENCY  شركة
SARL

مقرها االجتماعي: محل رقم 31 
الطابق األر�شي عمارة رقم 2 تجزئة 

«شمس املدونة 1« مراكش
إعالن تعدولي

سجل تجاري 95153
الجمع) محضر  بموجب 
بتاريخ) املنعقد  االستثنائي  العام 

21/15/2121)تقرر ما ولي):
للسيد) مملوك  سهم  (511 بيع)
فياللي مرشد ر�شى إلى السيد فياللي)

مرشد حسن بتاريخ)21/15/2121.
للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
مسؤولية) ذات  شركة  لتصبح 

محدودة بشريك وحيد.
فياللي) السيد  املسير  استقالة 
فياللي) السيد  وتعيين  ر�شى  مرشد 
للشركة) مرشد حسن مسيرا وحيدا 

لفترة غير محدودة.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ) بمراكش  التجارية 

21/16/2121)تحت رقم)125238.
لإلشارة والبيان

621 P

رانصار
شركـة محدودة املسؤولية بشريك 
وحيد رأسمالها 11 .111.111 درهم

191 شارع الفوارات حي عادل 
الطابق 3 الحي املحمدي الدار 

البيضاء
حل قبل األجل للشركة

)بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
حل) تقرر  (28/15/2121 بتاريخ)
انتهاء) قبل  أعاله  املذكورة  الشركة 
وقد نصب) املدة املحددة وتصفيتها.)
سقوط) انكا�شي  السيد  كمصفي 
زنقة) الهدى  بتجزئة  املقيم  ادريس 
عمارة ف شقة) (13 إقامة زينب) (16
والحامل) البيضاء) سيدي مومن  (17
رقم الوطنية  التعريف   لبطاقة 
وفوضت له السلطات) (BE 521876
بالعمليات) القيام  أجل  من  املطلقة 
االجتماعية الجارية)،)تحقيق األصول)

وتخليص الدوون).)
191)شارع) مقر التصفية حدد ب)
الحي) (3 الطابق) عادل  حي  الفوارات 

املحمدي الدار البيضاء.
بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم  (2-
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
 23/16/2121 بتاريخ) بالدار البيضاء)

تحت رقم)783916.
)من أجل التخليص واإلشهار

622 P

 RIFFLET & REDAD«
 ASSISTANCE &

 ACCOMPAGNEMENT »
 2R2A

 SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي: 22 إقامة 

النخيل شارع القوات املسلحة 
امللكية املحمدوة
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري 
16671

املصادق) املحضر  بمقت�شى 
العامة) الجمعية  طرف  من  عليه 

االستثنائية لشركة)

 RIFFLET( &( REDAD«  
 ASSISTANCE( &
 ACCOMPAGNEMENT « 2R2A -

 SARL AU
بتاريخ)31)أكتوبر)2121)تقرر حل)
 RIFFLET( &( REDAD
 ASSISTANCE( &

ACCOMPAGNEMENT
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) (، الوحيد) الشريك  ذات 
وعنوان) درهم  رأسمالها11.111)
إقامة النخيل) (22 مقرها االجتماعي:)
امللكية) املسلحة  القوات  شارع 

املحمدوة
الشركة) نشاط  لتوقف  نتيجة 

بسبب الوفاة)
إليزابيط) إولين  السيدة  وعينت 
زنقة) (11 أبوندنزا املسؤولة وعنوانها)
أفينياو) لي  موريار  أونجوفين  دي 

فرنسا كمصفية الشركة
العامة) الجمعية  إنعقاد  تم  وقد 
 2121 أكتوبر) (31 بتاريخ) الختامية 
القوات) شارع  النخيل  إقامة  (22 في)

املسلحة امللكية املحمدوة،)
بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
 18/11/2121 بتاريخ) باملحمدوة 

تحت رقم)113.
623 P

 CENTRE TECHNIQUE
 DE CERTIFICATION

 « PROFESSIONNELLE
 SARL(A.U) » C.T.C.P

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي: 22 إقامة 
النخيل شارع القوات املسلحة 

امللكية املحمدوة
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري 
17957

املصادق) املحضر  بمقت�شى 
العامة) الجمعية  طرف  من  عليه 

االستثنائية لشركة)
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 CENTRE TECHNIQUE  

 DE CERTIFICATION

 PROFESSIONNELLE « SARL

»(A.U(»(C.T.C.P

بتاريخ)31)أكتوبر)2121)تقرر حل)

 CENTRE TECHNIQUE

 DE CERTIFICATION

PROFESSIONNELLE

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) (، الوحيد) الشريك  ذات 
وعنوان) درهم  رأسمالها11.111)

إقامة النخيل) (22 مقرها االجتماعي:)

امللكية) املسلحة  القوات  شارع 

املحمدوة

الشركة) نشاط  لتوقف  نتيجة 

بسبب الوفاة)

إليزابيط) إولين  السيدة  وعينت 
زنقة) (11 أبوندنزا املسؤولة وعنوانها)

أفينياو) لي  موريار  أونجوفين  دي 

فرنسا كمصفية الشركة

العامة) الجمعية  إنعقاد  تم  وقد 

 2121 أكتوبر) (31 بتاريخ) الختامية 

القوات) شارع  النخيل  إقامة  (22 في)

املسلحة امللكية املحمدوة،)

بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

 18/11/2121 بتاريخ) باملحمدوة 

تحت رقم)111

624 P

ماشيتيكس
حل الشركة

شركة ماشيتيكس 

برأس مال 100،000.00 درهم

املقر الرئي�شي : 

درب الفقراء 156. 
زنقة 11 الدار البيضاء

السجل التجاري 49661

العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

في) املؤرخ  للشركة  االستثنائي 

بمقرها) واملنعقد  (11/15/2121

االجتماعي تقرر ما ولي):)

(.. السيد) املسير  استقالة  قبول 

عبد الواحد شهوب)

مسبقة) بصفة  الشركة  قفل  (-

ألوانها.

تعيين السيد عبد الواحد شهوب)

 LOT KENZA 1 VILLA (. القاطن ب)

 N°4( BOUSKOURA( PROVINCE

للشركة) كمصفي  (NOUACEUR

درب) (156 (. االجتماعي) املقر  تعيين 

البيضاء.. 11.الدار  زنقة) الفقراء.)

كمقر لتصفية الشركة.

بالـمحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (

بتاريخ) البيضاء  الدار  التجارية 

15/16/2121)تحت رقم).)782684
مقتطف وبيان

625 P

 MENARA PALMERAIE »

 MPHS

 » SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رأسمالها :111111.11

مقرها اإلجتماعي : 32 شارع 117 واد 

تانسيفت الولفة الدار البيضاء

السجل التجاري:456485

قفل تصفية للشركة.

العام) الجمع  عقد  بمقت�شى 

االستثنائي بتاريخ)11/15/2121)قرر)

مساهم الشركة ما

ولي:

)املصادقة على الحسابات النهائية)

للشركة.)

السيدة) الشركة  مصفية  إبراء) (

لبطاقة) الحاملة  فار�شي  السعدوة 

. B68611(التعريف الوطنية رقم

تصفية) لعملية  النهائي  والقفل 

الشركة)

بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

تحت) (16/16/2121 بتاريخ) البيضاء)

رقم)782876.

626 P

 SOCIETE PRO-ORIENTAL

COMPAGNIE
SARL AU

 SOCIETE À RESPONSABILITE

 LIMITE A ASSOCIER UNIQUE

 AU(CAPITAL(DE 100.000

DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : KISSARIA

 NOUVELLE(NR 253 HASSI(BLAL

JERADA

 REGISTRE DE COMMERCE

N°33545

العام) الجمع  محضر  بموجب 

ماي) (17 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

2121)تقرر ما ولي):

السيد) وتعيين  الشركة  حل 

لبطاقة) الحامل  مصباحي  عاشور 

 FH 24177 رقم) الوطنية  التعريف 

مصفي للشركة.

باملقر) التصفية  موقع  تحدود 

االجتماعي للشركة.

تم االوداع القانوي لدى املحكمة)

وونيو) (18 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2121)تحت رقم):)2261.

627 P

 GROUPE ARKI

CONSTRUCTION
SARL

الزيادة في رأسمال الشركة

بموجب محضر قرار الجمع العام)

وناور) (7 بتاريخ) املتخذ  االستثنائي 

2119)تمت املصادقة على ما ولي):

بما) الشركة  رأسمال  في  الزيادة 

من) لرفعه  درهم  (4.311.11 قدره)

14.311.11)درهم) 11.111)درهم إلى)

عن طريق خلق)43)حصة جدودة وتم)

دفعها نقدا.

الجدود) التوزيع  على  املصادفة 

لرأسمال الشركة.

تغيير جميع البنود التي لها عالقة)

بالتغييرات السالفة الذكر واملصادقة)

على النظام األسا�شي الجدود)؛

تسبيقات) بدفع  الشركاء) التزام 

الدائن) الجاري  الحساب  في  تدرج 

للشركاء.

بكتابة) القانوي  االوداع  تم 

الضبط لدى املحكمة االبتدائية ببن)

سليمان بتاريخ)27)فبراور)2119)تحت)

رقم):)2119/111.

628 P

FIBRE OPTIQUE TRANS 

SARL AU

بتاريخ املمضية  للعقود   طبقا 

القانون) تحرير  تم  (2121 مارس) (15

الخصائص) ذات  لشركة  األسا�شي 

مارس) (21 بتاريخ) واملسجلة  التالية 

.2121

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

نقل البضائع) (: الهدف االجتماعي)

الوطنية والدولية.

درهم) (111.111 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسمة 

111)درهم للحصة.

من) ابتداءا  سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

أبواب) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 

سال عمارة)55)شقة)7)لعياودة)-)سال.

السيد كرو عزيز مسير) (: التسيير)

وحيد للشركة.

كتابة) لدى  القانوي  االوداع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.34127

629 P
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STE RINGA
SARL AU

السجل التجاري رقم 16295

للقانون) االسا�شي  املعدل  طبقا 

االستثنائي) العام  الجمع  ومحضر 

 RINGA SARL لشركة) البيع  وعقد 

AU رأسمالها 11.111 درهما ومقرها 

جرير  بن  شارع   54 رقم  االجتماعي 

تقرر  - سال،  بطانة  باب سال  إقامة 

ما ولي :

 CAFE من) الشركة  تسمية  تغيير 

.RINGA(إلى(SERVICE RINGA

شارع) (54 الشركة من) تغيير مقر 

بن جرير إقامة باب سال بطانة - سال 

املنار  19 سوق   -  18 إلى محل رقم 

سكتور 5 حي السالم - سال.

إلغاء نشاط مقهى ؛

تعدول القانون األسا�شي.

كتابة  لدى  القانوني  اإلوداع  تم 

بسال  ابتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2121 ماي   19 بتاريخ 

.36641

630 P

 CENTRE ESTHETIQUE 

BY MARWA
S.A.R.L AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد

رأسمالها : 111.111 درهم

مقرها : عمارة مروى، رقم 516، 

شارع زرقطوني، الداخلة

تأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (I 

2121،)تم إحداث القانون) وناور) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة لشريك وحيد.

 CENTRE (: التسمية) (- (1

 ESTHETIQUE BY MARWA SARL

شركة ذات) (A ASSOCIE UNIQUE

مسؤولية محدودة لشريك وحيد.

2)-)الهدف):)تهدف الشركة سواء)

لحسابها) خارجه  أو  املغرب  داخل 

الخاص أو لحساب الغير إلى):

إدخال تقنيات تجميلية جدودة،)

بالحالقة) املتعلقة  األنشطة  جميع 

والتجميل)؛

مهنة) تسريع  تكوين منهي سنوي،)

تصفيف الشعر والتجميل)؛

بيع،) شراء،) تصدور،) استيراد،)

جميع) وإصالح  تجهيز  تسويق،)

املعدات واآلالت املرتبطة بالحالقة،)

التجميل وسبا)SPA)؛

بيع،) شراء،) تصدور،) استيراد،)

املنتوجات) جميع  وتوزيع  تسويق 

بالتجميل) واملواد املتعلقة بالحالقة،)

وسبا)SPA)؛

كذلك جميع العمليات الصناعية،)

التجارية،)املالية التي لها عالقة مباشرة)

أو غير مباشرة بالهدف االجتماعي.

3)-)املقر االجتماعي):)عمارة مروى،)

رقم)516،)شارع زرقطوني،)الداخلة.

4)-)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاريخ)

التأسيس النهائي.

حدد رأس املال) (: رأس املال) (- (5

درهم مقسم على) (111.111 في مبلغ)

درهم) (111 فئة) من  حصة  (1111

(: الوحيدة) الشريكة  لفائدة  للواحد 

الخطاط سيتو.

:)عهد تسيير الشركة) التسيير) (- (6

إلى السيدة الوحيدة):)الخطاط سيتو.

7)-)السنة املالية):)تبتدئ من فاتح)

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  وناور 

سنة.

8)-)األرباح):)5%)لالحتياط القانوني.

تم اإلوداع) (: اإلوداع القانوني) (- (II

لوالوة) االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

جهة الداخلة)-)وادي الذهب بمدونة)

تحت) (2121 وناور) (21 ووم) الداخلة 

التجاري) السجل  (2121/111 رقم)

رقم)17169.

1 C

GEOSERVICES
S.A.R.L AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
لشريك وحيد

رأسمالها : 111.111 درهم
مقرها : حي األمل 2، بلوك 4، رقم 3، 

الداخلة
تأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (I 
2121،)تم إحداث القانون) وناور) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة لشريك وحيد.
 GEOSERVICES (: التسمية) (- (1
SARL A ASSOCIE UNIQUE)شركة)
لشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.
2)-)الهدف):)تهدف الشركة سواء)
لحسابها) خارجه  أو  املغرب  داخل 

الخاص أو لحساب الغير إلى):
خدمات مكتب دراسات املشاريع)؛
خدمات تقنية التي سيتم االتفاق)
سواء) استثمارية  مشاريع  على  عليها 
وجميع) بحرية  فالحية،) سياحية،)

املجاالت االقتصادوة)؛
خدمات مساطير تأسيس الشركات،)
وتنظيم) القانوني  والتوجيه  اإلرشاد 

املحاسبة)؛
كذلك جميع العمليات الصناعية،)
التجارية،)املالية التي لها عالقة مباشرة)

أو غير مباشرة بالهدف االجتماعي.
 2 حي األمل) (: املقر االجتماعي) (- (3

بلوك)4)رقم)3،)الداخلة.
4)-)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاريخ)

التأسيس النهائي.
حدد رأس املال) (: رأس املال) (- (5
درهم مقسم على) (111.111 في مبلغ)
درهم) (111 فئة) من  حصة  (1111
(: الوحيدة) الشريكة  لفائدة  للواحد 

الكوري عزيزة.
:)عهد تسيير الشركة) التسيير) (- (6
إلى السيدة الوحيدة):)الكوري عزيزة.

7)-)السنة املالية):)تبتدئ من فاتح)
كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  وناور 

سنة.

8)-)األرباح):)5%)لالحتياط القانوني.

تم اإلوداع) (: اإلوداع القانوني) (- (II

لوالوة) االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

جهة الداخلة)-)وادي الذهب بمدونة)

تحت) (2121 وناور) (21 ووم) الداخلة 
التجاري) السجل  (2121/99  رقم)

رقم)17167.
للنشر والبيان

2 C

LAGTOUAA
S.A.R.L AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد

رأسمالها : 111.111 درهم

مقرها : حي املسيرة 4، الطابق 

الرابع، رقم 19، الداخلة

تأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (I 

2121،)تم إحداث القانون) وناور) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة لشريك وحيد.

 LAGTOUAA SARL(:(1)-)التسمية

شركة ذات) (A ASSOCIE UNIQUE

مسؤولية محدودة لشريك وحيد.

2)-)الهدف):)تهدف الشركة سواء)

لحسابها) خارجه  أو  املغرب  داخل 

الخاص أو لحساب الغير إلى):

وتوزيع) تسويق  إعداد،) إنتاج،)

مربى الطماطم)؛

مربى) لحفظ  مصنع  خلق 

الطماطم)؛

وبيع) شراء) تصدور،) استيراد،)

املنتوجات واملواد األولية من) جميع 

أجل إنتاج مربى الطماطم)؛

كذلك جميع العمليات الصناعية،)

التجارية،)املالية التي لها عالقة مباشرة)

أو غير مباشرة بالهدف االجتماعي.

3)-)املقر االجتماعي):)حي املسيرة)4،)

الطابق الرابع،)رقم)19،)الداخلة.

4)-)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاريخ)

التأسيس النهائي.
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حدد رأس املال) (: رأس املال) (- (5

درهم مقسم على) (111.111 في مبلغ)

درهم) (111 فئة) من  حصة  (1111

(: الوحيدة) الشريكة  لفائدة  للواحد 

لالحياة العلوي.

:)عهد تسيير الشركة) التسيير) (- (6

إلى السيدة الوحيدة):)لالحياة العلوي.

7)-)السنة املالية):)تبتدئ من فاتح)

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  وناور 

سنة.

8)-)األرباح):)5%)لالحتياط القانوني.

تم اإلوداع) (: اإلوداع القانوني) (- (II

لوالوة) االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

جهة الداخلة)-)وادي الذهب بمدونة)

تحت) (2121 وناور) (21 ووم) الداخلة 
التجاري) السجل  (2121/111 رقم)

رقم)17171.
للنشر والبيان

3 C

MUSSI SAHARA
S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 111.111 درهم

مقرها : حي الحسني، شارع إمام 

مالك، رقم 458، الداخلة

تأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (I 
3)نوفمبر)2121،)تم إحداث القانون)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة.

 MUSSI SAHARA (: -)التسمية) (1

SARL)شركة ذات مسؤولية محدودة.

2)-)الهدف):)تهدف الشركة سواء)

لحسابها) خارجه  أو  املغرب  داخل 

الخاص أو لحساب الغير إلى):

األحياء) تربية  البواخر،) صناعة 

بمختلف) النظافة  أشغال  املائية،)

أشكالها،)أشغال الصيد البحري)؛

استيراد) عامة،) البناء) أشغال 

وتصدور)؛

كذلك جميع العمليات الصناعية،)

التجارية،)املالية التي لها عالقة مباشرة)

أو غير مباشرة بالهدف االجتماعي.

3)-)املقر االجتماعي):)حي الحسني،)
شارع إمام مالك،)رقم)458،)الداخلة.
4)-)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاريخ)

التأسيس النهائي.
حدد رأس املال) (: رأس املال) (- (5
درهم مقسم على) (111.111 في مبلغ)
درهم) (111 فئة) من  حصة  (1111

للواحد لفائدة السادة):
ميلود نضيف)511)حصة)؛

عبد الرحيم نضيف)511)حصة.
:)عهد تسيير الشركة) التسيير) (- (6
وعبد) نضيف  ميلود  (: السيدان) إلى 

الرحيم نضيف.
7)-)السنة املالية):)تبتدئ من فاتح)
كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  وناور 

سنة.
8)-)األرباح):)5%)لالحتياط القانوني.
تم اإلوداع) (: اإلوداع القانوني) (- (II
لوالوة) االبتدائية  باملحكمة  القانوني 
جهة الداخلة)-)وادي الذهب بمدونة)
2121)تحت) 11)نوفمبر) الداخلة ووم)
التجاري) السجل  (2121/1142 رقم)

رقم)16659.
للنشر والبيان

4 C

OUABA TRAVAUX
S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 111.111 درهم

مقرها : حي املسيرة 2، شارع 
باحنيني، رقم 25 مرآب رقم 2، 

الداخلة
تأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (I 
3)نوفمبر)2121،)تم إحداث القانون)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة.
 OUABA TRAVAUX(:(1)-)التسمية
SARL)شركة ذات مسؤولية محدودة.

2)-)الهدف):)تهدف الشركة سواء)
لحسابها) خارجه  أو  املغرب  داخل 

الخاص أو لحساب الغير إلى):
أشغال) عامة،) البناء) أشغال 
أشكاله،) بمختلف  النقل  النجارة،)
داخلية) تجارة  وتصدور،) استيراد 

وخارجية)؛

كذلك جميع العمليات الصناعية،)

التجارية،)املالية التي لها عالقة مباشرة)

أو غير مباشرة بالهدف االجتماعي.

3)-)املقر االجتماعي):)حي املسيرة)2،)
شارع باحنيني،)رقم)25)مرآب رقم)2،)

الداخلة.

4)-)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاريخ)

التأسيس النهائي.
حدد رأس املال) (: رأس املال) (- (5

درهم مقسم على) (111.111 في مبلغ)

درهم) (111 فئة) من  حصة  (1111

للواحد لفائدة السادة):

محمد وعبى)511)حصة)؛

املصطفى وعبى)511)حصة.

:)عهد تسيير الشركة) التسيير) (- (6

إلى السيدان):)محمد وعبى واملصطفى)

وعبى.

7)-)السنة املالية):)تبتدئ من فاتح)

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  وناور 

سنة.

8)-)األرباح):)5%)لالحتياط القانوني.

تم اإلوداع) (: اإلوداع القانوني) (- (II

لوالوة) االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

جهة الداخلة)-)وادي الذهب بمدونة)

2121)تحت) 11)نوفمبر) الداخلة ووم)
التجاري) السجل  (2121/1141 رقم)

رقم)16657.
للنشر والبيان

5 C

 STE BINAYAT AL AMAN
شركـة محدودة املسؤولية 

دات شريك وحيد
رأسمالها : 111.111 درهم

املقر االجتماعي: دوار تكني، جماعة 

موالي عبد هللا، اقليم الجدودة.

 رقم التقييد في السجل التجاري:

14387

تأسيس شركـة
من) محرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 

مسجل) (،2118 ابريل) (12 بتاريخ)

إعداد) تم  (،2118 ابريل) (31 بتاريخ)

محدودة) لشركة  األسا�شي  القانون 

املسؤولية باملميزات التالية:

محدودة) شركـة  الشركة:) شكل 
املسؤولية ذات شريك وحيد.

 BINAYAT AL» (: تسمية الشركة)
»(AMAN

اشغال العمارات) غـرض الشركة:)
واشغال البناء.

دوار) االجتماعي:) املقر  عنوان 
تكني،)جماعة موالي عبد هللا،)اقليم)

الجدودة.
املبلغ محدد في) رأسمال الشركة:)
 1111 إلى) مقسم  درهم  (111.111
درهم) (111 بقيمة) اجتماعية  حصة 
الشريك) اسم  في  الواحدة  للحصة 

الوحيد:)
1111)حصة) السيد رشيد ربوح:) (

اجتماعية.
ويسيرها) الشركة  ودور  التسيير:)
ملدة غير محدودة السيد رشيد ربوح).

اإلوداع) تم  القانوني:) اإلوداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكمة االبتدائية بالجدودة بتاريخ)

17)ماوو)2118)تحت رقم)22636.
)خالصة وبيان

6 C

 STE DIYAFAT SOUSS AL 
 JADIDA

شركـة محدودة املسؤولية
 ذات شريك وحيد

رأسمالها: 11.111 درهم
املقر االجتماعي: رقم 3، زنقة موالي 

ادريس، الجدودة.
السجل التجاري رقم :16499

تأسيس شركـة
من) محرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 
مسجل) (،2121 مارس) (19 بتاريخ)
إعداد) تم  (،2121 مارس) (11 بتاريخ)
محدودة) لشركة  األسا�شي  القانون 

املسؤولية باملميزات التالية:
محدودة) شركـة  الشركة:) شكل 

املسؤولية ذات شريك وحيد.
 DIYAFAT (: الشركة) تسمية 

. SOUSS AL JADIDA
االفراح) ممون  الشركة:) غـرض 

والحفالت.
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(،3 رقم) االجتماعي:) املقر  عنوان 
زنقة موالي ادريس،)الجدودة.

املبلغ محدد في) رأسمال الشركة:)
11.111)درهم مقسم إلى)111)حصة)
111)درهم للحصة) اجتماعية بقيمة)

الواحدة في اسم الشريك الوحيد:)
111)حصة) السيد محمد جيالل:)

اجتماعية.
ويسيرها) الشركة  ودور  التسيير:)
محمد) السيد  محدودة  غير  ملدة 
الوطنية) للبطاقة  الحامل  جيالل 

.M381583(للتعريف رقم
اإلوداع) تم  القانوني:) اإلوداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكمة االبتدائية بالجدودة بتاريخ)

15)وونيو)2121)تحت رقم)24984. 
خالصة وبيان

7 C

 STE KAOUTAR MARKET
شركـة محدودة املسؤولية 
رأسمالها : 11.111 درهم

املقر االجتماعي: شارع بئر انزران، 
1A+1B--N(DIV 1 ، 1 الخير

1C+1B1، الجدودة.
)السجل التجاري رقم:)18291

تأسيس شركـة
بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)
 19 بتاريخ) مسجل  (،2121 ماوو) (25
القانون) إعداد  تم  (،2121 وونيو)
األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

باملميزات التالية:
محدودة) شركـة  الشركة:) شكل 

املسؤولية.)
 KAOUTAR (: الشركة) تسمية 

.MARKET
تجاري) فضاء) الشركة:) غـرض 

للتسويق.
شارع بئر) عنوان املقر االجتماعي:)
N DIV 1-1A+1B-(،(1(انزران،)الخير

1B1+1C،)الجدودة.
املبلغ محدد في) رأسمال الشركة:)
11.111)درهم مقسم إلى)111)حصة)
111)درهم للحصة) اجتماعية بقيمة)
الشريكين) على  موزعة  الواحدة 

كالتالي:

حصة) (51 السيد ووسف لبحر:) (
اجتماعية.

حصة) (51 السيدة كوثر البكري:) (
اجتماعية.

ويسيرها) الشركة  ودور  التسيير:)
ملدة غير محدودة السيد ووسف لبحر)
للتعريف) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.MA73237(رقم
اإلوداع) تم  القانوني:) اإلوداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكمة االبتدائية بالجدودة بتاريخ)

21)وونيو)2121)تحت رقم)26618.
)خالصة وبيان

8 C

 STE YARIMED TRAVAUX
شركـة محدودة املسؤولية

 ذات شريك وحيد
رأسمالها : 111.111 درهم

املقر االجتماعي: دوار ملنادلة، فخدة 
لعبابدة، جماعة موالي عبد هللا، 

اقليم الجدودة.
 السجل التجاري رقم :18247

تأسيس شركـة
من) محرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 
بتاريخ)17)ماوو)2121،)مسجل بتاريخ)
القانون) إعداد  تم  (،2121 ماوو) (21
األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

باملميزات التالية:
محدودة) شركـة  الشركة:) شكل 

املسؤولية ذات شريك وحيد.
 YARIMED (: الشركة) تسمية 

.TRAVAUX
لنجارة) مقاولة  الشركة:) غـرض 

االملنيوم واشغال النحاسة.
دوار) االجتماعي:) املقر  عنوان 
جماعة) لعبابدة،) فخدة  ملنادلة،)

موالي عبد هللا،)اقليم الجدودة.
املبلغ محدد في) رأسمال الشركة:)
 1111 إلى) مقسم  درهم  (111.111
درهم) (111 بقيمة) اجتماعية  حصة 
الشريك) اسم  في  الواحدة  للحصة 

الوحيد:)
السيد محمد هبري:)1111)حصة)

اجتماعية.

ويسيرها) الشركة  ودور  التسيير:)
ملدة غير محدودة السيد محمد هبري)
للتعريف) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.VM3248(رقم
اإلوداع) تم  القانوني:) اإلوداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكمة االبتدائية بالجدودة بتاريخ)

14)وونيو)2121)تحت رقم)26581.
خالصة وبيان

9 C

 STE CENTRE VISION EL
HORRI

SARL AU
شركـة محدودة املسؤولية

 ذات شريك وحيد 
رأسمالها : 91.111 درهم

املقر االجتماعي: محل كائن بالطابق 
االر�شي، شارع عثمان بن عفان، 

تجزئة شرقاوة 13، رقم 15، 
الجدودة.

السجل التجاري رقم : 18259
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (،2121 ماوو) (21
األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

باملميزات التالية:
محدودة) شركـة  الشركة:) شكل 

املسؤولية ذات شريك وحيد.)
 CENTRE (: الشركة) تسمية 

. VISION EL HORRI
بيع) نظاراتي،) الشركة:) غـرض 
ولوازم) البضائع  جميع  وشراء)

البصريات.)تجميع الزجاج.
عنوان املقر االجتماعي):)محل كائن)
بن) عثمان  شارع  االر�شي،) بالطابق 
(،15 رقم) (،13 تجزئة شرقاوة) عفان،)

الجدودة.
املبلغ محدد في) )رأسمال الشركة:)
91.111)درهم مقسم إلى)911)حصة)
111)درهم للحصة) اجتماعية بقيمة)
الواحدة في اسم الشريكة الوحيدة:)

حصة) (911 السيدة دنيا الحري:)
اجتماعية.

دنيا) السيدة  تسمية  التسيير:)
الحري كمسيرة وحيدة للشركة.

اإلوداع) تم  القانوني:) اإلوداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكمة االبتدائية بالجدودة بتاريخ)

15)وونيو)2121)تحت رقم)26592.
 خالصة وبيان

10 C

STE GOUMRI .K 
 SRAL AU

العنوان : حي رياض السالم بلوك 1 
الرقم 1 بني مالل 

 رقم السجل التجاري :11631
 15 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة ذات) تم انشاء) (،2121 وونيو)
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد تحمل الخصائص التالية):
 STE GOUMRI .K (: التسمية)

.SRAL AU
العنوان):)حي رياض السالم بلوك)

1)الرقم)1)بني مالل.
رأس املــال):)121111)درهم.

للبطاقة) والحامل  كمري  خولة 
القاطنة) (،BL127666 رقم) الوطنية 
 14 بلوك) الخير  تجزئة  الشرف  بحي 

رقم)13)بني مالل.
الغرض بيع املواد شبه الصيدلية.

السنة املـالية:)السنة امليالدوة.
مدة الشركة):)99)سنة.

املسير):)خولة كمري.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 683 االبتدائية بني مالل تحت رقم)

بتاريخ)15)وونيو)2121.
11 C

 MOULIN D OLIVE RAWAA
SARL AU

العنوان : تجزئة عتمانية
الحي االداري الطابق الثالث

رقم السجل التجاري : 11653
 18 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة ذات) تم انشاء) (،2121 وونيو)
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد تحمل الخصائص التالية):
 MOULIN D OLIVE (: التسمية)

.RAWAA SARL AU
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الحي) عتمانية  تجزئة  (: العنوان)

االداري الطابق الثالث.
رأس املــال)111111)درهم.

والحامل) بوطرابة  الغاني  عبد 

.I3454168(للبطاقة الوطنية رقم

القاطن بدوار األطلس العمارة)13 

الشقة)14)بني مالل).

السنة املـالية):)السنة امليالدوة.

مدة الشركة):)99)سنة.

املسير):)عبد الغاني بوطرابة.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 713 االبتدائية بني مالل تحت رقم)

تاريخ)18)وونيو)2121. 

12 C

STE MC3E
RC 7461

االستثنائي) القرار  بمقت�شى 

تم) (،2119 بتاريخ26)نوفمبر) للشركاء)

ما ولي):)

املصادقة على تفويت)111)حصة)

الى) وهجي  حميد  السيد  طرف  من 

دهم) (111 بتمن) احمد  منير  السيد 

للحصة.

تعيين منير احمد مسيرا للشركة)
ويقطن ب تجزئة تدارت ز)5)رقم)42 

كاليفورنيا الدار البيضاء.)

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 455 االبتدائية بني مالل تحت عدد)

بتاريخ)7)أغسطس)2121. 

13 C

STE ENCASERVICES PRIVE
SARL AU

املسجل) العرفي  العقد  بمقت�شى 

انشاء) تم  (2121 وونيو) (11 بتاريخ)

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الخصائص) تحمل  الوحيد  الشريك 

التالية):

 STE ENCASERVICES(:(التسمية

.PRIVE SARL AU

املقر):)حي بوشان عمارة االحباس)

دمنات،) الترابية  الجماعة  دمنات 

إقليم أزيالل.

لشركة) مفوض  مسير  (: الغرض)
والتكوين) والتأطير  الخدمات  تقدوم 

في الفالحة.
راس املال):)111.111)درهم.

مدة الشركة):)99)سنة.
املسير):)السيدة نجاح بورار.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
وناور وتنتهي في)31)ديسمبر.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإلوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بأزيالل)
رقم) تحت  (،2121 وونيو) (28 بتاريخ)
التجاري) السجل  ورقم  (256/2111

تحت رقم)4677.
14 C

LE PREMIER CONSEIL

POINT CLAIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
POINT CLAIR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 

املنصور الذهبي كليز - 41111 
مراكش املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7653
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)22)فبراور)2121)تم اإلعالم)
بوفاة الشريك عبد الرحمان العامري)
(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  وتوزيع 
فبراور) (28 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2113)بالشكل األتي):
السيد(ة))لطيفة وداد)،)15)حصة.

 11 (، خدوجة العامري) السيد(ة))
حصة.

 11 (، العامري) سعاد  السيد(ة))
حصة.

 886 (، العامري) وفاء) السيد(ة))
حصة.

 11 (، العامري) ختام  السيد(ة))
حصة.

 11 (، العامري) ملياء) السيد(ة))
حصة.

 11 (، العامري) مرية  السيد(ة))
حصة.

 22 (، العامري) محمد  السيد(ة))
حصة.

 22 (، العامري) العربي  السيد(ة))
حصة.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
مارس) (22 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)122166.
1I

LE PREMIER CONSEIL

BETWEEN-US-COFFE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
BETWEEN-US-COFFE شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 21 
املتجر رقم 1 تجزئة املسار مراكش 

مراكش 41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115229
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 أبريل) (26
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BETWEEN-US-COFFE

*مشغل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

مقهى

*غرفة الشاي

*وجبات خفيفة.
 21 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

مراكش) املسار  تجزئة  (1 رقم) املتجر 

مراكش)41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: رفوش) شوقي  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) رفوش  شوقي  السيد 

اسفي) طريق  (21 رقم) املسار  تجزئة 

مراكش)41111)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) رفوش  شوقي  السيد 

اسفي) طريق  (21 رقم) املسار  تجزئة 

مراكش)41111)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)124343.

2I

LE PREMIER CONSEIL

AIMRAN GLOBAL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

AIMRAN GLOBAL شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم 

51 باب لهري حي بريمة مراكش 

مراكش 41111 مراكش املغرب



14507الجريدة الرسمية عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121) 

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115465

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (21

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AIMRAN GLOBAL

غرض الشركة بإوجاز):)*الدراجات)

أو) الغيار  وقطع  النارية  والدراجات 

ملحقات الدراجات أو

)الدراجات النارية بائع بالجملة

النارية) والدراجات  **الدراجات 

وقطع الغيار أو ملحقات الدراجات أو

)الدراجات النارية بائع بالتقسيط

أو) (تاجر  والتصدور) *االستيراد 

وسيط).

متجر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
باب لهري حي بريمة مراكش) (51 رقم)

مراكش)41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: عاطف) السعيد  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد السعيد عطيف عنوانه(ا))
املحاميد مفتاح أطلس عمارة)24)رقم)

16 41111)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد السعيد عطيف عنوانه(ا))
املحاميد مفتاح أطلس عمارة)24)رقم)

16 41111)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (11 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)124561.
3I

LE PREMIER CONSEIL

RAKA AGRICOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
RAKA AGRICOLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي اقامة جواد العمارة 
119 الشقة رقم 43 ،الطابق الثالث 

مراكش 41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115461
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 أبريل) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 RAKA (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.AGRICOLE
(: بإوجاز) الشركة  غرض 

*االستغالل الزراعي
*تنفيذ مشروع الري الزراعي

أو) (تاجر  والتصدور) *االستيراد 
وسيط).

عنوان املقر االجتماعي):)شارع عبد)
الكريم الخطابي اقامة جواد العمارة)
43)،الطابق الثالث) 119)الشقة رقم)

مراكش)41111)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد رشيد الجبري):)511)حصة)
بقيمة)111)درهم للحصة.

 251 (: الناصري) وونس  السيد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

 251 (: الناصري) شيماء) السيدة 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الجبري  رشيد  السيد 
زنقة ال سين بولو الدار البيضاء) (18

21111)الدار البيضاء)املغرب.
السيد وونس الناصري عنوانه(ا))
حي لال مريم بلوك حرف س رقم)415 
بنسليمان)13111)بنسليمان املغرب.

الناصري) شيماء) السيدة 
عنوانه(ا))حي الوفاء)زنقة ابن ابي زرع)
 28831 1املحمدوة) شقة) اقامة ملياء)

املحمدوة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الجبري  رشيد  السيد 
زنقة ال سين بولو الدار البيضاء) (18

21111)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (11 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)124559.
4I

FIDU.PRO CONSULTING

LGIL SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شارع اميل زوال وزنقة غيثل 
الطابق11 رقم 29 الدار البيضاء ، 

1، الدار البيضاء املغرب
LGIL SERVICES شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 
شارع اميل زوال وزنقة غيثل الطابق 
11 رقم 29 الدارالبيضاء املغرب - 

1111 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

517117

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (13

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LGIL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SERVICES

مهندس) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

استشاري.

ملتقى) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع اميل زوال وزنقة غيثل الطابق)
(- املغرب) الدارالبيضاء) (29 رقم) (11

1111)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: النظمي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

 111111 (: السيد محمد النظمي)

بقيمة)111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) النظمي  محمد  السيد 

إقامة السالم طريق والد زيان الدرج)

الدار البيضاء) (9 3)شقة) طابق) (6 ف)

1111)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) النظمي  محمد  السيد 

إقامة السالم طريق والد زيان الدرج)

الدار البيضاء) (9 3)شقة) طابق) (6 ف)

1111)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ)-)تحت)
رقم)-.

5I
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FIDU.PRO CONSULTING

 SIGMA COMMODITIES
TRADING

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شارع اميل زوال وزنقة غيثل 
الطابق11 رقم 29 الدار البيضاء ، 

1، الدار البيضاء املغرب
 SIGMA COMMODITIES

TRADING شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 
أحمد التوقي الطابق 2 الدار البيضاء 

- 1111 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

516999
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (11
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SIGMA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.COMMODITIES TRADING
االستيراد) (: غرض الشركة بإوجاز)

والتصدور،)التجارة.
زنقة) (7 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
أحمد التوقي الطابق)2)الدار البيضاء)

- 1111)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 NUTRISUD : 1.111 الشركة)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
 NUTRISUD : 111111 الشركة)

بقيمة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) (NUTRISUD الشركة)
تونس)1111)تونس تونس.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد الشعبوني حاتم عنوانه(ا))
تونس)1111)تونس تونس

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.

6I

LE PREMIER CONSEIL

 IRAZAN WEB«
 MARKETING»IRAZAN

CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
 IRAZAN WEB«

 MARKETING«IRAZAN
CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 

رقم 23 الطابق الثالث عمارة اعمارة 
زنقة االعراق مراكش مراكش 

41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115983
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
متبوعة) الشركة  تسمية 
بمختصر) اإلقتضاء) عند 
 IRAZAN WEB» (: تسميتها)
 M A R K E T I N G « I R A Z A N

.CONSULTING

*وكالة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

اإلتصاالت والتسويق

*استيراد وتصدور

*تاجر.

الشقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

رقم)23)الطابق الثالث عمارة اعمارة)

زنقة االعراق مراكش مراكش)41111 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 341 (: العسالي) ووسف  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

 331 (: كامي) املنعم  عبد  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

 331 (: مصباح) خولة  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ووسف العسالي عنوانه(ا))

اسكجور) (292 رقم) (1 صوكوما)

41111)مراكش املغرب.

السيد عبد املنعم كامي عنوانه(ا))

 48 رقم) زمران  درب  الصورة  حارة 

41111)مراكش املغرب.

السيدة خولة مصباح عنوانه(ا))

ازيكي)11)بلوك)26)رقم)198 41111 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ووسف العسالي عنوانه(ا))

اسكجور) (292 رقم) (1 صوكوما)

41111)مراكش املغرب

السيدة خولة مصباح عنوانه(ا))

ازيكي)11)بلوك)26)رقم)198 41111 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (15 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125189.

7I

LE PREMIER CONSEIL

 COOPERATIONDS
BUILDING SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
 COOPERATIONDS BUILDING
SERVICES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 

حرف س27 برج العالي املحاميد 9 - 
41111 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.81475
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 أبريل) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):
وعسين) زاود  (ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (5.111
(ة)) السيد) لفائدة  حصة  (5.111
أبريل) (18 بتاريخ) وعسين  محمد 

.2121
ابراهيم) (ة)) السيد) تفويت 
5.111)حصة اجتماعية من) وعسين)
السيد) لفائدة  حصة  (5.111 أصل)
أبريل) (18 بتاريخ) محمد وعسين  (ة))

.2121
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
أبريل) (28 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)123491.
8I

LE PREMIER CONSEIL

 COOPERATIONS BUILDING
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
، MENARA MARRAKECH
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MARRAKECH MAROC ،41111
 COOPERATIONS BUILDING
SERVICES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوان مقرها االجتماعي الشقة 

حرف س27 برج العالي املحاميد 9 - 
41111 مراكش.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.81475
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
2121)تم تحويل) 18)أبريل) املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة من)«شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)«شركة)
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
أبريل) (28 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)123491.

9I

LE PREMIER CONSEIL

 COOPERATIONS BUILDING
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جدود للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
 COOPERATIONS BUILDING
SERVICES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 

حرف س27 برج العالي املحاميد 9 - 
41111 مراكش املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.81475
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2121 أبريل) (18 املؤرخ في)
السيد(ة)) للشركة  جدود  مسير 

وعسين محمد كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
أبريل) (28 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)123491.
11I

QUALICIA CONSULTING

FUTURAMA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE(BUREAU(N°14 ،RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN(MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

FUTURAMA SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي مكناس 
رقم 4 و5 الريحان املركز التجاري - 

51111 مكناس املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27235

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) (2121 وونيو) (17 املؤرخ في)
البضائع) «نقل  من) الشركة  نشاط 

لحساب الغيرأقل من)3.5)طن
مقهى«)إلى)«نقل البضائع لحساب)

الغير اقل من)3،5)طن
استيراض وتصدور)

مقهى«.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (24 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2121)تحت رقم)3152.
12I

امغار عبد الغافور

AJALAT MARTIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
1 الطابق االول تطوان ، 93111، 

تطوان املغرب
AJALAT MARTIL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 696 شارع 
طارق بن زياد الطابق االر�شي مرتيل 

- 93151 مرتيل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29723
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AJALAT MARTIL
بيع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

اكسسوارات السيارات.
 696 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع طارق بن زياد الطابق االر�شي)

مرتيل)-)93151)مرتيل املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 51 (: السيد احدوش عبدالسالم)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
 51 (: الصادق) احدوش  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
 51 (: السيد احدوش عبدالسالم)

بقيمة)111)درهم.
 51 (: الصادق) احدوش  السيد 

بقيمة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عبدالسالم) احدوش  السيد 
 93151 حي احريق مرتيل) عنوانه(ا))

مرتيل املغرب.
الصادق) احدوش  السيد 
عنوانه(ا))حي احريق شارع الدرة درب)
6)رقم)7)مرتيل)93151)مرتيل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عبدالسالم) احدوش  السيد 
 93151 حي احريق مرتيل) عنوانه(ا))

مرتيل املغرب

الصادق) احدوش  السيد 
عنوانه(ا))حي احريق شارع الدرة درب)
6)رقم)7)مرتيل)93151)مرتيل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (17 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1627.

14I

STE FIDMEK

PLAESTRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،
50050، Meknes(Maroc

PLAESTRA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة طارق 
ابن زياد رقم 34 عمارة روقية متجر 
رقم 6 - 14111 القنيطرة اململكة 

املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61153
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PLAESTRA
-مقهى) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

وقاعة االلعاب.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
34)عمارة روقية) طارق ابن زياد رقم)
القنيطرة) (14111  -  6 رقم) متجر 

اململكة املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:



عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121)الجريدة الرسمية   14510

 911 (: السيد عبد الرحيم مرافق)
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

اع�شي) الزهراء) فاطمة  السيدة 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (111  :
للحصةاألسماء)الشخصية والعائلية)

وصفات ومواطن الشركاء):
مرافق) الرحيم  عبد  السيد 
 6 اقامة شهرزاد شقة) (36 عنوانه(ا))
شارع النصر مكناس)51111)مكناس)

اململكة املغربية.
اع�شي) الزهراء) فاطمة  السيدة 
عنوانه(ا))119)زنقة)16)نو نبر الرياض)
اململكة) مكناس  (51111 مكناس)

املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
مرافق) الرحيم  عبد  السيد 
 6 اقامة شهرزاد شقة) (36 عنوانه(ا))
شارع النصر مكناس)51111)مكناس)

اململكة املغربية
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)16)وونيو)

2121)تحت رقم)3461.
15I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE TEGARDA SECURITE
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 17 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،72111 ،
 STE TEGARDA SECURITE SARL
AU شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
 LOT وعنوان مقرها اإلجتماعي

 MARCHE(VERTE(N° 31 BIS(ES
SEMARA - 72000 السمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2335

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (13

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TEGARDA SECURITE SARL AU
االشغال) (: غرض الشركة بإوجاز)

العامة.
 LOT (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 MARCHE( VERTE( N°( 31( BIS( ES
SEMARA - 72111)السمارة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمدعوبا):)1.111)حصة)
بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) محمدعوبا  السيد 
 32 تجزئة املسيرة شطر الفيالت رقم)

السمارة)72111)السمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) محمدعوبا  السيد 
 32 تجزئة املسيرة شطر الفيالت رقم)

السمارة)72111)السمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (15 االبتدائية بالسمارة بتاريخ)

2121)تحت رقم)134/2121.

16I

SOFICODEX

AL MAMLAKA GOLD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

SOFICODEX
41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 
والثالث ، درب عمر ، 21132، الدار 

البيضاء املغرب
AL MAMLAKA GOLD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : الطابق 
االول، الحي الصناعي، بقعة 41، 

تجزئة الحمراء، عين الشق - 21551 
الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.412357

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2121 وونيو) (15 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (4.111.111«
 4.111.111» إلى) درهم«) (111.111«
مقاصة) إجراء) (: طريق) عن  درهم«)
املقدار) املحددة  الشركة  دوون  مع 

واملستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784146.
18I

GROUPE SCOLAIRE DE GUELIZ PRIVE SARL.

AU

 GROUPE SCOLAIRE DE
GUELIZ PRIVE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 GROUPE SCOLAIRE DE GUELIZ
PRIVE SARL.AU

 RESIDENCE(AL(BAHJA 1
 M›HAMID 10 RDC(APT 1 LOT
 108 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 GROUPE SCOLAIRE DE GUELIZ
PRIVE شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد(في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
البهجة 1 املحاميد 11 الطابق 

السفلي شقة 1 عمارة 118 مراكش - 
41111 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.118519
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2121 وونيو) (19 في) املؤرخ 

محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 

 GROUPE الوحيد) الشريك  ذات 

 SCOLAIRE DE GUELIZ PRIVE

درهم) (111.111 رأسمالها) مبلغ 

إقامة) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

الطابق) (11 املحاميد) (1 البهجة)

مراكش) (118 عمارة) (1 السفلي شقة)

(: مراكش املغرب نتيجة ل) (41111  -

توقيف النشاط.

إقامة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الطابق) (11 املحاميد) (1 البهجة)

السفلي شقة)1)عمارة)118)مراكش)-)

41111)مراكش املغرب.)

و عين:

السيد(ة))إكرام منجد وعنوانه(ا))

رقم) هللا  معطى  تجزئة  اسكجور 

مراكش) (41111 مراكش) (1174

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (24 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125377.

19I

SOFICODEX

AL MAMLAKA GOLD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

SOFICODEX

41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

والثالث ، درب عمر ، 21132، الدار 

البيضاء املغرب

AL MAMLAKA GOLD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي : الطابق 

االول، الحي الصناعي، بقعة 41، 

تجزئة الحمراء، عين الشق - 21551 

الدارالبيضاء املغرب.
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توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.412357
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 وونيو) (15 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
(، البحث) في  املناجم  استغالل 

التطوير والتنقيب على املعادن
أنواعها) بكافة  املعادن  استخراج 

من نحاس)،فضة)،)ذهب وغيرها.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784146.

21I

دووان االستاذ العلمي املجاطي محمد الصوفي موثق

KMI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

دووان االستاذ العلمي املجاطي 
محمد الصوفي موثق

87 عمارة كوفيكوم الطابق االول 
طنجة ، 91111، طنجة املغرب

KMI شركة ذات مسؤلية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 زنقة 
كالفون شارع عبد املومن - 21111 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.181389

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2121 أبريل) (27 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»2.158.911)درهم«)أي من)«11.111 
درهم«) (2.168.911» إلى) درهم«)
مقاصة مع دوون) إجراء) (: عن طريق)

الشركة املحددة املقدار واملستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2121)تحت رقم)779453.

23I

STE FIDUCIAIRE FOUAD

SMAFMAN
إعالن متعدد القرارات

STE FIDUCIAIRE FOUAD
شارع املسيرة عمارة ماجد شقة رقم 
13 تيفلت ، 15411، تيفلت املغرب

SMAFMAN «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: تيفلت حي 

النهضة - 15411 تيفلت املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.25861

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)11)وونيو)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
الزيادةفي راس املال من)11111درهم)
باضافة) ودلك  511111درهم  الى)
4911حصة جدودة بقيمة)111درهم)
للحصة موزعةعلى الشريك الوحيد.

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
:ودلك) االجتماعي) الهدف  توسيع 
القطع) في  املتاجرة  نشاط  باضافة 

املفصلة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
11111الى) املال من) الزيادة في راس 

511111
بند رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

توسيع الهدف االجتماعي
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 17 بتاريخ) بالخميسات  االبتدائية 

وونيو)2121)تحت رقم)327.
24I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

بوخريص تور
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA
 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE

 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES
MAROC

بوخريص تور شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 
الفاضل رقم 2 الطابق االول رقم 83 
شارع الجيش امللكي فاس - 31111 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68521
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (26
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بوخريص تور.
النقل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

السياحي.
مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الفاضل رقم)2)الطابق االول رقم)83 
 31111 (- شارع الجيش امللكي فاس)

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: بوخريص) مصطفى  السيد 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة.
السيد مصطفى بوخريص):)1111 

بقيمة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
بوخريص) مصطفى  السيد 
املستقبل) حي  (25 رقم) عنوانه(ا))

بنسودة فاس)31111)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

بوخريص) مصطفى  السيد 
املستقبل) حي  (25 رقم) عنوانه(ا))

بنسودة فاس)31111)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (23 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3147.
26I

 CABINET(ABID(EXPERTISE(COMPTABLE،

AUDIT(&(CONSEILS

RITA IMMO
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

RITA IMMO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 
92 تجزئة دري�شي قيطوني سيدي 

بوجيدة فاس املغرب - 31111 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68413

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 RITA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.IMMO
منعش) (- (: غرض الشركة بإوجاز)

عقاري.
محل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
سيدي) قيطوني  دري�شي  تجزئة  (92
31111)فاس) بوجيدة فاس املغرب)-)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
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 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة مريم الرايس):)511)حصة)
بقيمة)111)درهم للحصة.

 511 (: املرني�شي) كنزة  السيدة 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الرايس  مريم  السيدة 
حدائق) إقامة  (5 رقم) األخطل  زنقة 
فاس) (31111 م ج) (17 فاس الشقة)

املغرب.
عنوانه(ا)) املرني�شي  كنزة  السيدة 
الخطيب) ابن  عنابة شارع  زنقة  (67

31111)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الرايس  مريم  السيدة 
حدائق) إقامة  (5 رقم) األخطل  زنقة 
فاس) (31111 م ج) (17 فاس الشقة)

املغرب
عنوانه(ا)) املرني�شي  كنزة  السيدة 
الخطيب) ابن  عنابة شارع  زنقة  (67

31111)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (17 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)2939.
28I

دووان االستاذ العلمي املجاطي محمد الصوفي موثق

KMI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

دووان االستاذ العلمي املجاطي 
محمد الصوفي موثق

87 عمارة كوفيكوم الطابق االول 
طنجة ، 91111، طنجة املغرب

KMI شركة ذات مسؤلية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االجتماعي 3 زنقة 
كالفون شارع عبد املومن - 21111 

الدار البيضاء.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.181389

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
2121)تم تحويل) 27)أبريل) املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة من)«شركة)
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)
«شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2121)تحت رقم)779453.

31I

دووان االستاذ العلمي املجاطي محمد الصوفي موثق

KMI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

دووان االستاذ العلمي املجاطي 
محمد الصوفي موثق

87 عمارة كوفيكوم الطابق االول 
طنجة ، 91111، طنجة املغرب
KMI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 زنقة 

كالفون شارع عبد املومن - 21111 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
181389

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2118 أبريل) (14
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.KMI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
االنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)

العقاري.
زنقة) (3 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 21111 (- كالفون شارع عبد املومن)

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد كمال الحارثي):)611)حصة)
بقيمة)111)درهم للحصة.

 411 (: الحارثي) محمد  السيد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الحارثي  كمال  السيد 
تجزئة مرجانة كاليفرنيا)21111)الدار)

البيضاء)املغرب.
عنوانه(ا)) الحارثي  محمد  السيد 
6)زنقة ابو املحاسن الرياني املعاريف)

21111)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الحارثي  كمال  السيد 
تجزئة مرجانة كاليفرنيا)21111)الدار)

البيضاء)املغرب
عنوانه(ا)) الحارثي  محمد  السيد 
6)زنقة ابو املحاسن الرياني املعاريف)

21111)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.
31I

SOLAJ CONSULTING

TRAVOLIK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOLAJ CONSULTING
 BP 20101 ALLAL(EL(FASSI

 DAOUDIATE ، 40100،
MARRAKECH MAROC

TRAVOLIK شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 179 
شقة رقم 15 تجزئة السعادة املنارة 

- 41161 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116121
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRAVOLIK
االشغال) (: غرض الشركة بإوجاز)

املختلفة او البناء.
عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
السعادة) تجزئة  (15 شقة رقم) (179

املنارة)-)41161)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 51.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 311 (: الدهبي) لحسن  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
211)حصة) (: السيد محمد انفيد)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) الدهبي  لحسن  السيد 
تنغير) (45312 اكنيون) تولوالت 

املغرب.
عنوانه(ا)) انفيد  محمد  السيد 
 1817 زقم) الجنوبية  الجدود  تكمي 

تزميكت)45116)ورزازات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الدهبي  لحسن  السيد 
تولوالت اكنيون)45312)تنغير املغرب
عنوانه(ا)) انفيد  محمد  السيد 
 1817 زقم) الجنوبية  الجدود  تكمي 

تزميكت)45116)ورزازات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (18 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125163.
32I

دووان االستاذ العلمي املجاطي محمد الصوفي موثق

KMI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

دووان االستاذ العلمي املجاطي 
محمد الصوفي موثق

87 عمارة كوفيكوم الطابق االول 
طنجة ، 91111، طنجة املغرب
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KMI شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 زنقة 
كالفون شارع عبد املومن - 21111 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2118 نونبر) (24 في) املؤرخ 

املصادقة على):
(ة))محمد الحارثي) تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (411
1.111)حصة لفائدة السيد)(ة))كمال)

الحارثي بتاريخ)24)نونبر)2118.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نونبر)2118)تحت رقم)323631.
34I

دووان االستاذ العلمي املجاطي محمد الصوفي موثق

KMI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

دووان االستاذ العلمي املجاطي 
محمد الصوفي موثق

87 عمارة كوفيكوم الطابق االول 
طنجة ، 91111، طنجة املغرب

KMI شركة ذات مسؤلية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 زنقة 
كالفون شارع عبد املومن - 21111 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.181389

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2118 نونبر) (24 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (1.911.111«
 2.111.111» إلى) درهم«) (111.111«

درهم«)عن طريق):)
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نونبر)2118)تحت رقم)323631.
36I

)شيشا سعيد محاسب معتمد بالرشيدوة

BUILDING STUDIO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شيشا سعيد محاسب معتمد 
بالرشيدوة

57 زنقة موالي عبد هللا بن علي 
الواد لحمر الرشيدوة الرشيدوة، 

52111، الرشيدوة الرشيدوة
BUILDING STUDIO شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع بئر 
انزران الرقم 62 مكرر تحميدانت 
الريش ميدلت - 52411 الريش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2833
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (11
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BUILDING STUDIO
الهندسة) (: غرض الشركة بإوجاز)

املعمارية.
عنوان املقر االجتماعي):)شارع بئر)
تحميدانت) مكرر  (62 الرقم) انزران 
الريش) (52411 (- ميدلت) الريش 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: ملياء) امزوزي  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة امزوزي ملياء)عنوانه(ا))12 

الريش) تحميدانت  انزران  بئر  شارع 

ميدلت)52411)الريش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ملياء) امزوزي  السيدة 

تحميدانت) انزران  بئر  شارع  (12

الريش ميدلت)52411)الريش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (18 االبتدائية بميدلت بتاريخ)

2121)تحت رقم)192.

37I

comptacontrole

NEW OPERA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

comptacontrole

2 زاوية شارع فاس وزنقة واد الدهب 

اقامة صفاء 1 الطابق االول رقم 1 ، 

93121، طنجة املغرب

NEW OPERA شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية املجد تجزئة 782 املنطقة 

الصناعية املجد تجزئة 782 91111 

طنجة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.118237

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم) (2121 وونيو) (18 في) املؤرخ 

بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم«) (311.111» قدره)

»2.111.111)درهم«)إلى)«2.311.111 

تقدوم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدوة أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)5835.

38I

KHOUYI BADIA

 LOTISSEMENT JNANE
DALIA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

KHOUYI BADIA
 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب
 LOTISSEMENT JNANE DALIA

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي كلم 7 
طريق مجاط - 51111 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 53639
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 LOTISSEMENT JNANE DALIA

.SARL
(، مجزئ) (: غرض الشركة بإوجاز)

تجهيز أرا�شي للبيع.
كلم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
مكناس) (51111 (- مجاط) طريق  (7

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسمال  مبلغ 
مقسم) درهم،) (29.020.000،00

كالتالي:
 LOTISSEMENT الشركة)
عينية) مساهمة  (: (JNANE DALIA
مدفوعة) (14.511.111 بقيمة)
املال) رأس  باقي  ويتم سداد  بالكامل 
األسهم) وتخصص  سنوات  (5 خالل)
وتناسب مع مساهمات) بما  للشركاء)

كل منهم:)بقيمة)111)درهم.
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(: الصغير) املصطفى  السيد 
72.551)سهم بقيمة)111)درهم.

 72.551 (: السيد لحسن الصغير)
سهم بقيمة)111)درهم.

(: الصغير) الحوسين  السيد 
145.111)سهم بقيمة)111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الصغير) املصطفى  السيد 
اقامة االسماعيلية بالص) عنوانه(ا))
ج) م  الفاروق  عمر  زنقة  (9 شقة)

51111)مكناس املغرب.
الصغير عنوانه(ا)) السيد لحسن 
رقم)5)اقامة بالص وقعة الزالقة م ج)

51111)مكناس املغرب.
الصغير) الحوسين  السيد 
الرياض) العقبة  زنقة  (25 عنوانه(ا))

51111)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الصغير) املصطفى  السيد 
اقامة االسماعيلية بالص) عنوانه(ا))
ج) م  الفاروق  عمر  زنقة  (9 شقة)

51111)مكناس املغرب
الصغير عنوانه(ا)) السيد لحسن 
رقم)5)اقامة بالص وقعة الزالقة م ج)

51111)مكناس املغرب
الصغير) الحوسين  السيد 
الرياض) العقبة  زنقة  (25 عنوانه(ا))

51111)مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (24 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2121)تحت رقم)3117.

39I

دووان االستاذ العلمي املجاطي محمد الصوفي موثق

KMI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

دووان االستاذ العلمي املجاطي 
محمد الصوفي موثق

87 عمارة كوفيكوم الطابق االول 
طنجة ، 91111، طنجة املغرب
KMI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي 3 زنقة 
كالفون شارع عبد املومن - 21111 

الدار البيضاء.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.181389

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2118 نونبر) (24 املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة من)«شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)«شركة)
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نونبر)2118)تحت رقم)323631.

41I

rochdi conseil

LOZAL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

rochdi conseil
تجزئة القوات املساعدة رقم 143 
العيون ، 71111، العيون املغرب
LOZAL شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
االراحة رقم 693 العيون العيون 

71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37215
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (24
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LOZAL

البناء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
واالشغال العامة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
العيون) العيون  (693 رقم) االراحة 

71111)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد اوزال عبد العزيز):)1.111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد اوزال عبد العزيز عنوانه(ا))
الحوز) ابراهيم  موالي  تدارت  دوار 

41111)الحوز املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اوزال عبد العزيز عنوانه(ا))
الحوز) ابراهيم  موالي  تدارت  دوار 

41111)الحوز املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (24 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1968.

41I

UNION BEST SOLUTIONS

BH FATMA

إعالن متعدد القرارات

UNION BEST SOLUTIONS
 N°14 LOTISSEMENT(SAFSAF

 ،TARGA(MARRAKECH ، 40000
مراكش املغرب

BH FATMA «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 22 ازدهار 
2 منار 2 رياض السالم مراكش - - 

مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.114945

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)17)وونيو)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ونص  الذي  (:1 رقم) قرار 
من) حصة  (1111 تفويت) ماولي:)
طرف السيدة بشرى حمادي لفائدة)

السيدة فاطمة الزهراء)عك�شي
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
تعيين السيدة فاطمة الزهراء)عك�شي)
مسيرة وحيدة للشركة تبعا إلستقالة)

السيدة بشرى حمادي
قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
بالتوقيع) ملزمة  ستكون  الشركة 
فاطمة) السيدة  للمسيرة  الوحيد 

الزهراء)عك�شي.
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)

رأسمال االجتماعي
على) ونص  الذي  (:14 رقم) بند 

ماولي:)املسيرون
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (24 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125391.
42I

دووان االستاذ العلمي املجاطي محمد الصوفي موثق

KMI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رأسمال الشركة

دووان االستاذ العلمي املجاطي 
محمد الصوفي موثق

87 عمارة كوفيكوم الطابق االول 
طنجة ، 91111، طنجة املغرب

KMI شركة ذات مسؤلية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 زنقة 
كالفون شارع عبد املومن - 21111 

الدار البيضاء املغرب.
خفض رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.181389

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم) (2121 مارس) (16 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رأسمال  خفض 
من) أي  درهم«) (1.991.111» قدره)
 11.111» إلى) درهم«) (2.111.111«
تخفيض القيمة) (: عن طريق) درهم«)

اإلسمية لألسهم.
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باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أبريل)2121)تحت رقم)774583.
43I

BRADUS BUSINESS CENTER

STAND SANTE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

BRADUS BUSINESS CENTER
 LOT BACHKOU RESIDENCE 77
 ZINEB(APPT 17 5EME(ETAGE
 CASA ، 20420، CASABLANCA

MAROC
STAND SANTE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي اقامة 
لخضر املركز التجاري - رقم 55 شارع 

األمم املتحدة – اكدال - 11111 
الرباط املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.132239
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) (2121 أبريل) (26 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
وونيو) (23 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2121)تحت رقم)6216.
44I

الوكالة العامة للخدمات

KLEKAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الوكالة العامة للخدمات
ساحة العدالة ، 93111، الفنيدق 

املغرب
KLEKAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي اسماعيل 14 اقامة موالي 
اسماعيل الطابق الثالث رقم 9 - 

91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117615
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KLEKAL
وكالة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

للتسويق والتواصل.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
موالي) اقامة  (14 اسماعيل) موالي 
 -  9 رقم) الثالث  الطابق  اسماعيل 

91111)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
34)حصة) (: السيد واسين املرابط)

بقيمة)1.111)درهم للحصة.
 33 (: املرابط) الدون  نور  السيد 

حصة بقيمة)1.111)درهم للحصة.
 33 (: املرابط) الدون  عز  السيد 

حصة بقيمة)1.111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) املرابط  واسين  السيد 
 17 رقم) (17 الزنقة) (14 السالم) حي 

91111)طنجة املغرب.
املرابط) الدون  نور  السيد 
 17 الزنقة) (14 حي السالم) عنوانه(ا))

رقم)17 91111)طنجة املغرب.
السيد عز الدون املرابط عنوانه(ا))
حي السالم)4)رقم)267 91111)طنجة)

طنجة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) املرابط  واسين  السيد 
 17 رقم) (17 الزنقة) (14 السالم) حي 

91111)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (27 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)5713.

45I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE TRANSFERT NAJIM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU

 av bir anzarane lot idrissia bur

 nour 2eme(etage(n15 atlas ،

30000، fes(MAROC

STE TRANSFERT NAJIM شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم67 

تجزئة بريستيجيا محل رقم 3 ملعب 

الخيل - 31111 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.63397

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر حل) (2121 أبريل) (14 املؤرخ في)

ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

 STE TRANSFERT الشريك الوحيد)

 111.111 رأسمالها) مبلغ  (NAJIM

اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
رقم67)تجزئة بريستيجيا محل رقم)3 

31111)فاس املغرب) (- ملعب الخيل)

نتيجة ل):)اغالق الشركة.

التصفية ب رقم67  و حدد مقر 

تجزئة بريستيجيا محل رقم)3)ملعب)

الخيل)-)31111)فاس املغرب.)

و عين:

ازرفان) نجيم  السيد(ة))

دوار عريض عمارة ا رقم) وعنوانه(ا))

18 62111)الناضور املغرب كمصفي)

(ة))للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (16 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)2913.

46I

مكتب االستشارات والخدمات

 RX» «إير إكس كونسيلتينغ»
«CONSULTING

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب االستشارات والخدمات

وكالة بريد املغرب سيدي الصوفي، 

صندوق البرود 71132 ، 21155، 

الدار البيضاء املغرب

 RX» »إور إكس كونسيلتينغ»

CONSULTING« شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 144، زنقة 

محمد سميحة، إقامة جوهرة محمد 

سميحة، الطابق6، الشقة 35، - 

21191 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

517373

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (24

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 RX» كونسيلتينغ«) إكس  «إور 

.»CONSULTING

غرض الشركة بإوجاز):)-)اإلستشارة)

والدراسات في اإلستراتيجية والتدبير)

لصالح) والعمليات  والتنظيم،)

املقاوالت واملؤسسات في املغرب وعلى)

الصعيد الدولي.



عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121)الجريدة الرسمية   14516

-)اإلستشارة في التدبير.
-)الدراسات اإلقتصادوة واملالية.

(،144 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
إقامة جوهرة) زنقة محمد سميحة،)
الشقة) الطابق6،) سميحة،) محمد 

35،)-)21191)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: املنصر) عثمان  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) املنصر  عثمان  السيد 
(،22 د،شقة) عمارة  سكاي،) أنفا 
الكبير،) املسرح  شارع  (،4 الطابق)

21111)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) املنصر  عثمان  السيد 
(،22 د،شقة) عمارة  سكاي،) أنفا 
الكبير،) املسرح  شارع  (،4 الطابق)

21111)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)783158.
47I

LE PREMIER CONSEIL

SKOURA TRADING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
SKOURA TRADING شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي رقم 24 
زنقة عمر السالوي املكتب 14 مرس 
السلطان الدار البيضاء - 21111 

الدار البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.443699
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) (2121 دجنبر) (14 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
*بائع قهوة بالجملة

*-)خدمة الصيانة وإصالح اآلالت.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)782956.

48I

KHOUYI BADIA

ADRAR ZAIDA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KHOUYI BADIA
 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب
ADRAR ZAIDA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تشروت 

زاودة - 54351 ميدلت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2827
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ADRAR ZAIDA SARL
غرض الشركة بإوجاز):)تاجر املواد)
املختلفة) األشغال  والفالحية،) البناء)

أو البناء..
تشروت) (: عنوان املقر االجتماعي)

زاودة)-)54351)ميدلت املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 511 (: السيد اوت الطالب سعيد)
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

 511 (: السيدة اوت تودى سعيدة)
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

سعيد) الطالب  اوت  السيد 
 54351 حي تمالحت زاودة) عنوانه(ا))

ميدلت املغرب.
سعيدة) تودى  اوت  السيدة 
زاودة) بوهراس  باوت  عنوانه(ا))

54351)ميدلت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
سعيد) الطالب  اوت  السيد 
 54351 حي تمالحت زاودة) عنوانه(ا))

ميدلت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (18 االبتدائية بميدلت بتاريخ)

2121)تحت رقم)189.

49I

aice compta

DIS IT DITCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc
DIS IT DITCO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 
أحمد املجاتي إقامة جبال األلب 

الطابق 1 رقم 8 حي املعاريف 
البيضاء 21371 البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

517639
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DIS IT(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.DITCO

مكتب) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

تكنولوجيا) وتحقيق  التصميم 

املعلومات وخدمات التسويق الرقمي.
زنقة) (13 (: عنوان املقر االجتماعي)

األلب) جبال  إقامة  املجاتي  أحمد 
الطابق)1)رقم)8)حي املعاريف البيضاء)

21371)البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 251 (: كامل) عبدالرحيم  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

 251 (: كامل) عبدالغني  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
حلحول) العمراني  راوية  السيدة 

درهم) (111 بقيمة) حصة  (511  :

للحصةاألسماء)الشخصية والعائلية)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبدالرحيم كامل عنوانه(ا))

85)شارع موالي إدريس األول طابق)3 

شقة)7 21111)البيضاء)املغرب.

السيد عبدالغني كامل عنوانه(ا))

إقامة) كاليفورنيا  باب  مكة  طريق 

باشكو) (21 شقة) (6 درج) الليمون 

21421)البيضاء)املغرب.
حلحول) العمراني  راوية  السيدة 
عمارة) السيد قطب  زنقة  عنوانه(ا))

العمراني الطابق)1)الشقة)1 21711 

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبدالرحيم كامل عنوانه(ا))

85)شارع موالي إدريس األول طابق)3 

شقة)7 21111)البيضاء)املغرب)
حلحول) العمراني  راوية  السيدة 
عمارة) السيد قطب  زنقة  عنوانه(ا))

العمراني الطابق)1)الشقة)1 21711 

طنجة املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 21 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)783419.

51I

KAMAR BENOUNA

 Pharmacie CASA

MABROUKA ش م م ذات 

مساهم وحيد
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC

 Pharmacie CASA MABROUKA

ش م م ذات مساهم وحيد «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 182-178 

شارع انوال حي مبروكة - 21671 

الدارالبيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.316737

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)11)وونيو)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

 5.411.111 من) راسمال  في  الزيادة 

درهم الى)6.111.111)درهم عن طريق)

الدفع النقدي

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

تغيير البند السابع من القوانين)

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)

راسمال

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 21 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)783536.

51I

KAMAR BENOUNA

RAINBOW ش م م
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC
RAINBOW ش م م «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 28 زنقة 
البشير لعلج تجزئة عبد املومن 2 - 

21211 الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.282821

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)28)غشت)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
قرر عزل السيد الحسن حمدون من)

مهام التسيير)
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
زنقة) (28 تحويل املقر االجتماعي من)
 2 املومن) عبد  تجزئة  لعلج  البشير 
رقم) العمارة  الليز  الزهور  اقامة  الى 
سيدي) (2 الشطر الثاني محل رقم) (1

معروف الدارالبيضاء
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ونص  الذي  (:1 رقم) بند 
تم اإلوداع القانوني باملحكمة) ماولي:)
 21 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)783537.
52I

STE CECONA SARL

 STE DARDOUR 
FERRONNERIE SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

STE CECONA SARL
شارع جيش امللكي رقم 74 الناظور ، 

62111، الناظور املغرب
 STE DARDOUR FERRONNERIE 

SARL AU شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اوالد 
ابراهيم، شارع 113 رقم -9 الناظور 
حي اوالد ابراهيم، شارع 113 رقم -9 

الناظور 62111 الناظور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5219

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) (2121 وونيو) (11 املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 STE DARDOUR الوحيد) الشريك 
مبلغ) (FERRONNERIE SARL AU
وعنوان) درهم  (111.111 رأسمالها)
مقرها اإلجتماعي حي اوالد ابراهيم،)
الناظور حي اوالد) (9- رقم) (113 شارع)
الناظور) (9- رقم) (113 ابراهيم،)شارع)
(: ل) نتيجة  املغرب  الناظور  (62111

عدم الرواج التجاري.
و حدد مقر التصفية ب حي اوالد)
الناظور) (9- رقم) (113 ابراهيم،)شارع)
حي اوالد ابراهيم،)شارع)113)رقم)-9 

الناظور)62111)الناظور املغرب.)
و عين:

هللا) عبد  ضرضور  السيد(ة))
الخضراء) املسيرة  شارع  وعنوانه(ا))
الناظور) (62111 الناظور) (425- رقم)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية)
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
21)وونيو) االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)1387.
53I

STE CECONA SARL

 STE DARDOUR
FERRONNERIE SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE CECONA SARL
شارع جيش امللكي رقم 74 الناظور ، 

62111، الناظور املغرب

 STE DARDOUR FERRONNERIE
SARL AU شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي اوالد 
براهيم، شارع 113 رقم -9 الناظور 
حي اوالد براهيم، شارع 113 رقم -9 

الناظور 62111 الناظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.5219

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) (2121 وونيو) (11 املؤرخ في)
 STE DARDOUR FERRONNERIE
مسؤلية) ذات  شركة  (SARL AU
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (111.111 رأسمالها)
براهيم،) اوالد  حي  اإلجتماعي  مقرها 
الناظور حي اوالد) (9- رقم) (113 شارع)
الناظور) (9- رقم) (113 شارع) براهيم،)
62111)الناظور املغرب نتيجة لعدم)

الرواج التجاري.
و عين:

ضرضور) هللا  عبد  السيد(ة))
الخضراء) املسيرة  شارع  وعنوانه(ا))
الناظور) (62111 الناظور) (425- رقم)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
وفي حي اوالد) (2121 وونيو) (11 بتاريخ)
الناظور) (9- رقم) (13 شارع) براهيم،)
 9- رقم) (113 حي اوالد براهيم،)شارع)

الناظور)62111)الناظور املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
21)وونيو) االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)1388.
54I

FIDU.PRO CONSULTING

JEM EXPERTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شارع اميل زوال وزنقة غيثل 
الطابق11 رقم 29 الدار البيضاء ، 

1، الدار البيضاء املغرب
JEM EXPERTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
ركراكة اقامة الكورنيش عمارة 2 

شقة 1 الدارالبيضاء املغرب - 1111 
الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) (2121 أبريل) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(ة))ووسف الداوف)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.111
(ة)) السيد) لفائدة  حصة  (1.111
وونس الوراك بتاريخ)15)أبريل)2121.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)782215.
55I

ESPACE COMPETENCES SARL

LAARTI RAYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

ESPACE COMPETENCES SARL
شارع القيراوان، عمارة 13 ، شقة 
 BOITE(POSTAL : .12، العيون
70000 ، .1349، العيون املغرب

LAARTI RAYA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي حي 
الوحدة،مجموعة و، رقم 488، 
العيون - 71111 العيون املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36115
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) (2121 وونيو) (11 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
نقل البضائع لحساب الغير

-)النقل املحلي والدولي واملبرد
-)الرسائل)-)التوصيل)-)التوصيل

-)أعمال إنشائية ومختلفة.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
وونيو) (15 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1841.
56I

س-اطلس

PARA TAKADOUM

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

س-اطلس

الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41 ، 23111، بني مالل 

املغرب

PARA TAKADOUM شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 

التقدم شارع بوزكري بن خلوق رقم 

94 - 23111 بني مالل املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.5143

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2121 أبريل) (11 املؤرخ في)

ذات) شركة  (PARA TAKADOUM

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

 31.111 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 

اإلجتماعي حي) درهم وعنوان مقرها 

التقدم شارع بوزكري بن خلوق رقم)

94 - 23111)بني مالل املغرب نتيجة)

للتوقف التام لنشاط الشركة.

و عين:

شنطيط) املجيد  عبد  السيد(ة))

اقا) رشيد  موالي  تجزئة  وعنوانه(ا))

 23112 11 19)رقم) مة الوفاء)عمارة)

الفنيدق املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)11)أبريل)2121)وفي حي التقدم)

 -  94 رقم) خلوق  بن  بوزكري  شارع 

23111)بني مالل املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

ماي) (17 االبتدائية ببني مالل بتاريخ)

2121)تحت رقم)533.

57I

orient compt

STE METRE ET GENIE CIVIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

orient compt
 rue(fes(app(N°2 OUJDA ، 115

60000، OUJDA(MAROC
 STE METRE ET GENIE CIVIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 5زنقة 
املرجان ح االندلس - 61111 وجدة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.23359

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2121 وونيو) (15 املؤرخ في)
 STE METRE ET GENIE CIVIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوان) درهم  (21.111 رأسمالها)
ح) املرجان  5زنقة  اإلجتماعي) مقرها 
املغرب) وجدة  (61111 (- االندلس)

نتيجة لوفاة الشريك.
و عين:

الغمراسني) نزهة  السيد(ة))
وعنوانه(ا))5زنقة املرجان ح االندلس)
(ة)) كمصفي) املغرب  وجدة  (61111

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
5زنقة) وفي) (2121 وونيو) (15 بتاريخ)
وجدة) (61111 (- املرجان ح االندلس)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (21 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2121)تحت رقم)2271.
58I

RM CONSULTING

ما فابريك
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

RM CONSULTING
 RUE MUSTAPHA ELMAANI ETG
 CASABLANCA، 20000، 219-3

CASABLANCA MAROC

ما فابريك شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
أحفاد 232 شقة 33 شارع إوميل 

زوال بيلفيدور - 21111 الدار 
البيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.411319
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في)19)أبريل)2121)تقرر إنشاء)
التسمية) تحت  للشركة  تابع  فرع 
بكر) ابوو  محج  بالعنوان  والكائن  (-
القادري عمارة أحفاد إقامة)E)سيدي)
البيضاء) الدار  (21111 (- معروف)
السيد(ة)) طرف  من  واملسير  املغرب 

السبوعي محمد.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)781695.
59I

BT CONSEIL

NAILA UNIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BT CONSEIL
 Espace(maarif(Rue(abouishak(al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA(MAROC

NAILA UNIVERS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع أبو 
سفيان توري وزنقة ابن كتير الدار 
البيضاء - 21111 الدار البيضاء 

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

518113
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (14
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 NAILA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.UNIVERS
إجراء) (• (: بإوجاز) الشركة  غرض 

جميع أنواع عالجات التجميل.
(، الشعر) تصفيف  عمليات  (•
الشعر) إزالة  (، التجميل) (، التجميل)
بالشمع)،)املكياج)،)السبا)،)الحمامات)
،)صالونات األظافر)،)تدريب التجميل)

،)أسلوب الحياة)،)ترتيبات املالبس.
•)تصفيف الشعر للنساء)والرجال)

واألطفال.
•)مراكز التجميل وعالجات الوجه)
التجميلية) والعالجات  والجسم 
وعالجات التجميل في املنازل الخاصة)

أوًضا.
•)استيراد وتصدور جميع املنتجات)
الخاص) واألثاث  الصغيرة  واملعدات 
وصالون) والتجميل  بالتصفيف 

األظافر.
املنتجات) جميع  وبيع  شراء) (•
بأعمال) املتعلقة  واإلكسسوارات 

الحالقة والتجميل.
•)شراء)جميع املنتجات واملعدات)
بنشاط) املتعلق  واألثاث  الصغيرة 
تصفيف الشعر وصالونات التجميل)
بالجملة) وشبه  بالجملة  واألظافر 

والتجزئة.
جميع) وتصدور  استيراد  (•
املنتجات واملعدات الصغيرة واألثاث)
والتجميل) الحالقة  بنشاط  املتعلقة 

وصالونات األظافر.
املتعلقة) املنتجات  كافة  توزيع  (•

بالنشاط..
عنوان املقر االجتماعي):)تقاطع أبو)
سفيان توري وزنقة ابن كتير الدار)
البيضاء) الدار  (21111 (- البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد وونس هوشام):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
 511 (: ملساي�شي) سارة  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) هوشام  وونس  السيد 
 12 ط) (1511 عمارة) سيتي  كولف 
بوسكورة) املدونة الخضراء) (11 شقة)
الدار) (21111 البيضاء) النواصر 

البيضاء)املغرب.
السيدة سارة ملساي�شي عنوانه(ا))
 12 ط) (1511 عمارة) سيتي  كولف 
بوسكورة) املدونة الخضراء) (11 شقة)
الدار) (21111 البيضاء) النواصر 

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) هوشام  وونس  السيد 
 12 ط) (1511 عمارة) سيتي  كولف 
بوسكورة) املدونة الخضراء) (11 شقة)
الدار) (21111 البيضاء) النواصر 

البيضاء)املغرب
السيدة سارة ملساي�شي عنوانه(ا))
 12 ط) (1511 عمارة) سيتي  كولف 
بوسكورة) املدونة الخضراء) (11 شقة)
الدار) (21111 البيضاء) النواصر 

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784132.
61I

RM CONSULTING

 MRم ر انتيرناسيونال
INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

RM CONSULTING
 RUE MUSTAPHA ELMAANI ETG
 CASABLANCA، 20000، 219-3

CASABLANCA MAROC
 MRم ر انتيرناسيونال

INTERNATIONAL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

اكدال 343 سيدي مومن - 21111 
الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.411513

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2121 فبراور) (16 في) املؤرخ 
املسؤولية) ذات  شركة  حل 
 MRانتيرناسيونال ر  م  املحدودة 
رأسمالها) مبلغ  (INTERNATIONAL
مقرها) وعنوان  درهم  (111.111
343)سيدي) اإلجتماعي تجزئة اكدال)
مومن)-)21111)الدار البيضاء)املغرب)

نتيجة ل):)ظروف اقتصادوة ومالية.
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 21111 (- سيدي مومن) (343 اكدال)

الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

حضري) محمد  السيد(ة))
وعنوانه(ا))تجزئة الشفشاوني)2)رقم)
58)عين السبع الدار البيضاء)21111 
(ة)) كمصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) ومحل  املخابرة  محل  لهم 
العقود والوثائق املتعلقة بالتصفية):)

تجزئة اكدال)343)سيدي مومن
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)783898.
61I

ESPACE COMPETENCES SARL

ZARGINA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ESPACE COMPETENCES SARL
شارع القيراوان، عمارة 13 ، شقة 
 BOITE(POSTAL : .12، العيون
70000 ، .1349، العيون املغرب

ZARGINA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع بئر 
الجدود زنقة باهيا محمد سالم 
عمارة رياض رقم شقة 2 العيون 

71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37131

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZARGINA
نشطة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
دعم األعمال غير املصنفة في موضع)

آخر.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
باهيا محمد سالم) زنقة  الجدود  بئر 
العيون) (2 شقة) رقم  رياض  عمارة 

71111)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد طه تيشيتي):)1.111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) تيشيتي  طه  السيد 

العيون)71111)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) تيشيتي  طه  السيد 

العيون)71111)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (15 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1841.
62I

ACO CONSULTING

PAP ALU
إعالن متعدد القرارات

ACO CONSULTING
 rue(libourne - résidence(du ،71
 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc
PAP ALU «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«
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وعنوان مقرها االجتماعي: 5، دار 
بوعزة - دوار الرادي - أوالد عبو - - 

الدار البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.325511

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)11)ماي)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

هبة حصص اجتماعية
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)

مساهمات-)تكوين رأس املال)
بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)

رأس املال)
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)782128.
63I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 SOCIETE FRIO FRESH
TRANS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC
 N°159 BD(ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP
 N°2 1R(ETAGE(TAGHZOUT

 INEZGANE(INEZGANE، 86150،
INEZGANE MAROC

 SOCIETE FRIO FRESH TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

تافياللت الرقم 52 حي موالي رشيد 
انزكان - 86351 انزكان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23483
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) (2121 مارس) (22

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE FRIO FRESH TRANS
نقل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع لفائدة الغير.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
52)حي موالي رشيد) تافياللت الرقم)

انزكان)-)86351)انزكان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: جواد) الجعفري  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الجعفري جواد عنوانه(ا))
حي موالي) (52 زنقة تافياللت الرقم)

رشيد انزكان)86351)انزكان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الجعفري جواد عنوانه(ا))
حي موالي) (52 زنقة تافياللت الرقم)

رشيد انزكان)86351)انزكان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (12 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1246.

64I

موثق

طوبا سود
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

موثق
الحي الشتوي، إقامة وردة «س« 

شارع اإلمام أبو حنيفة الطابق األول 
رقم 4 مراكش ، 41111، مراكش 

املغرب

طوبا سود شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الصويرة 

خميس مسكالة متجر رقم 5 - 

44111 الصويرة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5669

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم) (2121 وونيو) (12 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم«) (5.511.111«

 5.611.111» إلى) درهم«) (111.111«

تقدوم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدوة أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالصويرة بتاريخ)17)وونيو)

2121)تحت رقم)196.

65I

audilex accounting

TRANSOUMGHAR Sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

audilex accounting

 rue al mouzdalifa imm sami

 n°17 ، 40000، marrakech

maroc

TRANSOUMGHAR Sarl شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 N° 3 IMM وعنوان مقرها اإلجتماعي

 20 ZINE(ESSALAM(AL(QODS

 SIDI(BERNOUSSI ،Casablanca -

20610 Casablanca(Maroc

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

139255

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2115 أبريل) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANSOUMGHAR Sarl
(: بإوجاز) الشركة  غرض 
 entrepreneur de transport
 de marchandises national et

.international
 N°(3(IMM(:(عنوان املقر االجتماعي
 21 ZINE ESSALAM AL QODS
 SIDI(BERNOUSSI( ،Casablanca( -

.21611 Casablanca Maroc
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 611.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 oumghari brahim : السيد)
درهم) (111 بقيمة) حصة  (3.111

للحصة.
 Abdellah oumghari السيد)
درهم) (111 بقيمة) حصة  (: 3.111

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 oumghari brahim السيد)
 N°11( avenue( E-hay عنوانه(ا))
 al( qods،S/bernoussi( 20610

.Casablanca Maroc
 Abdellah oumghari السيد)
 Douar( iminargue،Ait عنوانه(ا))
 Ziad(Ait(ourir(marrakech(40000

.Marrakech(Maroc
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 oumghari brahim السيد)
 N°11( avenue( E-hay عنوانه(ا))
 al( qods،S/bernoussi( 20610

Casablanca Maroc
 Abdellah oumghari السيد)
 Douar( iminargue،Ait عنوانه(ا))
 Ziad(Ait(ourir(marrakech(40000

Marrakech(Maroc
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.

66I
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BT CONSEIL

 ECOLE LE ROUSSILLION
PRIVEE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جدود للشركة

BT CONSEIL
 Espace(maarif(Rue(abouishak(al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA(MAROC

 ECOLE LE ROUSSILLION
PRIVEE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 Lot(N°63 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 parc d’activité Economique
 Ouled(Azzouz(Dar(Bouazza –
CASABLANCA - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.419743

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تعيين) تم  (2121 ماي) (18 في) املؤرخ 
مسير جدود للشركة السيد(ة))شكير)

محمد الصدوق كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)783318.

67I

FIDUGEC

IMMO DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUGEC
 BD OUED TENSIFT OULFA 315

 315 BD(OUED(TENSIFT
 OULFA، 20400، CASABLANCA

MAROC
 IMMO DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 18 زنقة 
أميمة الساوح الطابق الرابع حي 
راسين. - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.419685
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 أبريل) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):
شوقي الزراري) (ة)) تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (996
(ة)) السيد) لفائدة  حصة  (1.747
أبريل) (19 بتاريخ) الجعيدي  ووسف 

.2121
شوقي الزراري) (ة)) تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (751
 FT (ة)) حصة لفائدة السيد) (1.747
 19 بتاريخ) (CORPORATION SARL

أبريل)2121.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
 31 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2121)تحت رقم)781466.
68I

FIDUGEC

IMMO DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FIDUGEC
 BD OUED TENSIFT OULFA 315

 315 BD(OUED(TENSIFT
 OULFA، 20400، CASABLANCA

MAROC
 IMMO DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 18 زنقة 
أميمة الساوح الطابق الرابع حي 
راسين. - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.419685

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2121 أبريل) (19 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»249.911)درهم«)أي من)«511.111 
عن) درهم«) (749.911» إلى) درهم«)
أو) نقدوة  حصص  تقدوم  (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2121)تحت رقم)781466.

69I

AL HISBA FISC 

 INNOVATION BUSINESS
SOLUTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AL HISBA FISC
 AMAL 4 RUE 55 2EME(ETAGE

N° 6 SIDI(BERNOUSSI-
 CASABLANCA ، 20600،

CASABLANCA MAROC
 INNOVATION BUSINESS
SOLUTIONS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 67 زنقة 
عزيز بالل الطابق الثاني الرقم 3 
املعاريف - 21331 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

518293
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) (2119 أكتوبر) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 INNOVATION BUSINESS

.SOLUTIONS
اندماج) (- (: غرض الشركة بإوجاز)
وتطوير حلول تكنولوجيا املعلوميات.

-)الخدمات املعلوماتية..
زنقة) (67 (: عنوان املقر االجتماعي)
 3 الرقم) الثاني  الطابق  بالل  عزيز 
البيضاء) الدار  (21331 (- املعاريف)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (511 (: نادر) معلى  السيد 

بقيمة)111)درهم للحصة.

 511 (: بنحمودة) أنيس  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد معلى نادر عنوانه(ا))اقامة)

برج) البساتين  (22 س) شقة  االنس 

الوزير اريانة)2181)تونس تونس.

السيد أنيس بنحمودة عنوانه(ا))

اريانة) (8 شقة) (4 عمارة) املعز  اقامة 

2181)تونس تونس.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد معلى نادر عنوانه(ا))اقامة)

برج) البساتين  (22 س) شقة  االنس 

الوزير اريانة)2181)تونس تونس

السيد أنيس بنحمودة عنوانه(ا))

اريانة) (8 شقة) (4 عمارة) املعز  اقامة 

2181)تونس تونس

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784241.

71I

H.MANAGEST

 SOCIETE IKHOUANE

TOUABET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

H.MANAGEST

 AVENUE KENNEDY IMM

 ESSALAM(APPT(N° 07 ، 46000،

SAFI MAROC

 SOCIETE IKHOUANE TOUABET

شركة ذات املسؤولية املحدودة(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

براكة المين كزولة التوابت - 46111 

اسفي املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8683
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2121 وونيو) (14 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE IKHOUANE TOUABET
درهم) (111.111 رأسمالها) مبلغ 
مركز) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
براكة المين كزولة التوابت)-)46111 
اسفي املغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق)

االهداف املرتقبة.
مركز) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
براكة المين كزولة التوابت)-)46111 

اسفي املغرب.)
و عين:

لهدولي) الوهاب  عبد  السيد(ة))
مركز براكة المين كزولة) وعنوانه(ا))
اسفي) (46111 التوابت) جماعة 

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (22 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

2121)تحت رقم)862.
71I

ACO CONSULTING

PAP ALU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

ACO CONSULTING
 rue(libourne - résidence(du ،71
 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc
PAP ALU شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االجتماعي 5، دار 
بوعزة - دوار الرادي - أوالد عبو - 

21111 الدار البيضاء.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.325511

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2121 ماي) (11 املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة من)«شركة)
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)
«شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)782128.
72I

FIDU.PRO CONSULTING

OSCAR MARTIME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شارع اميل زوال وزنقة غيثل 
الطابق11 رقم 29 الدار البيضاء ، 

1، الدار البيضاء املغرب
OSCAR MARTIME شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 

زرقطوني الطابق 2 الشقة رقم 
6 الدارالبيضاء املغرب - 1111 

الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) (2121 أبريل) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):
املناني) محمد  (ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.251
(ة)) السيد) لفائدة  حصة  (1.251

وونس وراك بتاريخ)15)أبريل)2121.
تواطي) أمال  (ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (2.511
(ة)) السيد) لفائدة  حصة  (2.511

وونس وراك بتاريخ)15)أبريل)2121.
وملا) خدوجة  (ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.251
(ة)) السيد) لفائدة  حصة  (1.251

وونس وراك بتاريخ)15)أبريل)2121.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)781812.
73I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

STE YOUTI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE
STRATEGIQUE CONSULTING
 BOITE(POSTAL(N° 1892 BAM
 FES(ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
STE YOUTI CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم: 

2 عمارة البهجـــة حي أوت سقاطو 
طريق اومــــوزار فــــاس - 31111 فـــــاس 

املغــــرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.43673

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
2121)تم تحويل) 16)وونيو) املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
أوت) حي  البهجـــة  عمارة  (2 «رقم:)
(- فــــاس) اومــــوزار  طريق  سقاطو 
31111)فـــــاس املغــــرب«)إلى)«رقـــم:)28 
العليــــا) زواغـــة  كريــــو  اضغ  ب  بلــوك 

فـــاس.)-)31111)فــــــــــاس املغــــرب«.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (24 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3188.
74I

مكتب املحاسبة اليطفتي أوالد سالم محمد

SWEDENE OUASSINI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب املحاسبة اليطفتي أوالد سالم 
محمد

47 شارع املكسيك الطابق األول رقم 
7 طنجة ، 91111، طنجة املغرب
SWEDENE OUASSINI شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 زنقة 
املصلى - 91111 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.88523
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر) (2121 ماي) (27 في) املؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 SWEDENE الوحيد) الشريك  ذات 
 11.111 مبلغ رأسمالها) (OUASSINI
 2 اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
91111)طنجة املغرب) (- زنقة املصلى)

نتيجة ل):)أزمة القطاع.
زنقة) (2 و حدد مقر التصفية ب)

املصلى)-)91111)طنجة املغرب.)
و عين:

الوسيني) العزيز  عبد  السيد(ة))
وعنوانه(ا))زنقة روسيا إقامة وسيمة)
2)ط)4)شقة)7 91111)طنجة املغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية)
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (24 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)243834.

75I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

 HARCHLI Services (HS)
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK(BLOC(B 2EME

 ETAGE(N°4 TANGER(AVENUE
 ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK(BLOC(B 2EME
 ETAGE(N°4 TANGER، 90000،

TANGER املغرب
 HARCHLI(Services (HS) SARL
AU شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي بارك 
تطوان شور اقامة شور 2 محل 
112-1 تطوان - 93111 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29741
 11 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو)
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 HARCHLI Services (HS( SARL

.AU
جميع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الخدمات وإدارة وتسير األعمال
)مختلف االعمال والخدمات.

بارك) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تطوان شور اقامة شور)2)محل)-112

1)تطوان)-)93111)تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: الكريم) عبد  هرشلي  السيد 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الكريم) عبد  هرشلي  السيد 
زنقة احمد امين ط1  (11 عنوانه(ا))
 21111 3)راسين الدر البيضاء) شقة)

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الكريم) عبد  هرشلي  السيد 
زنقة احمد امين ط1  (11 عنوانه(ا))
 21111 3)راسين الدر البيضاء) شقة)

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (18 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2121)تحت رقم)7645.
76I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

MIRAZA IMMO شركة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 132
 I(BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC
شركة MIRAZA IMMO شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 محج 
مرس السلطان الطابق االول الشقة 
رقم 3 الدار البيضاء - 21131 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

518357
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (13
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MIRAZA IMMO
االنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)

العقاري.
26)محج) (: عنوان املقر االجتماعي)
مرس السلطان الطابق االول الشقة)
21131)الدار) (- 3)الدار البيضاء) رقم)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسمال  مبلغ 

100.000،00)درهم،)مقسم كالتالي:

السيد رشيد طريق):)1.111)حصة)
بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) طريق  رشيد  السيد 
 25121 خريبكة) االمل  حي  (319

خريبكة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) طريق  رشيد  السيد 
 25121 خريبكة) االمل  حي  (319

خريبكة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784199.
77I

Fiduciaire Le Médiateur

TM ALL IN ONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Fiduciaire Le Médiateur
 Bd(D›Anfa 1er(étage 18

 Casablanca، 20100، Casa
Maroc

TM ALL IN ONE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 265 شارع 

زرقطوني رقم 92 الدارالبيضاء-
املغرب - Casa 21111 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.362333
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2121 17)مارس) املؤرخ في)
 TM شركة ذات املسؤولية املحدودة)
ALL IN ONE)مبلغ رأسمالها)21.111 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
 92 رقم) زرقطوني  شارع  (265
 Casa 21111(-(الدارالبيضاء-املغرب
املغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق االرباح)

من خالل االنتاج.
و حدد مقر التصفية ب)265)شارع)
الدارالبيضاء- (92 رقم) زرقطوني 
املغرب املغرب)Casa 21111)املغرب.)

و عين:
السيد(ة))ووسف مغزر وعنوانه(ا))
ش11  سيليني  زنقة  الفالح  اقامة 
حي العائلة الفرنسية البيضاء) ط11)
(ة)) كمصفي) املغرب  (Casa  21111

للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أبريل)2121)تحت رقم)774119.

78I

COMAFI FIVEX

Right Road Transport RRT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMAFI FIVEX
 AIT SAID AIT NAAMAN

 ELHAJEB ، 50000، ELHAJEB
MAROC

Right Road Transport RRT شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 
تجاري رقم 4 عمارة س 32 املنصور 
2 ب 2 مكناس. - 51111 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53625
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 أبريل) (31
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Right (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.Road Transport RRT
نقل) (- (: بإوجاز) الشركة  غرض 

السلع)(داخل الوطن وخارجه).
)اإلستيراد والتصدور.
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)نقل وتوزيع الطرود واألمتعة غير)

املصحوبة.

محل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املنصور) (32 4)عمارة س) تجاري رقم)

مكناس) (51111 (- مكناس.) (2 ب) (2

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد أسامة االعرج):)611)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.

حصة) (151 (: السيد وائل االعرج)

بقيمة)111)درهم للحصة.

حصة) (151 (: االعرج) بدر  السيد 

بقيمة)111)درهم للحصة.

 111 (: السيد عبد العزيز االعرج)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) االعرج  أسامة  السيد 

الرياض) االنصاري  حسان  زنقة  (11

مكناس)51111)مكناس املغرب.

السيد وائل االعرج عنوانه(ا))زنقة)

 51111 4841)وجه اعروس مكناس)

مكناس املغرب.

 33 عنوانه(ا)) االعرج  بدر  السيد 

الرياض) املزكلدي  السالم  عبد  زنقة 

مكناس)51111)مكناس املغرب.

االعرج) العزيز  عبد  السيد 

 232 رقم) الدرفوفي  شارع  عنوانه(ا))

وجدة)51111)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) االعرج  أسامة  السيد 

الرياض) االنصاري  حسان  زنقة  (11

مكناس)51111)مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (22 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2121)تحت رقم)3176.

79I

cabinet(aux(services(des(affaires

MOROCCO TOP TRIPS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet(aux(services(des(affaires

 n° 99 rue(my(lhassan 1er

 etage(erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

MOROCCO TOP TRIPS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

الدويرة جماعة الرتب أوفوس - 

52153 أوفوس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

15111

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOROCCO TOP TRIPS

النقل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

السياحي.

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- أوفوس) الرتب  جماعة  الدويرة 

52153)أوفوس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

511)حصة) (: السيد لحو اوحسو)

بقيمة)111)درهم للحصة.

 511 (: محمد) بومسهول  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) اوحسو  لحو  السيد 

اوفوس) القدومة  الزاوية  قصر 

الراشيدوة)52153)اوفوس املغرب.

السيد بومسهول محمد عنوانه(ا))
219)تجزئة السالم الجدودة)24111 

الجدودة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) اوحسو  لحو  السيد 
اوفوس) القدومة  الزاوية  قصر 

الراشيدوة)52153)اوفوس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالرشيدوة بتاريخ)24)وونيو)

2121)تحت رقم)15111.
81I

إئتمانية رزقي)«ذ.رزقي هشام«)محاسب معتمد

SOCIETE IYAD TRADE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانية رزقي «ذ.رزقي هشام« 
محاسب معتمد

رقم 17 شقه 15 زنقه انتسيرابي ، 
51111، مكناس املغرب

SOCIETE IYAD TRADE شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اخالص 
أ شقة 26الطابق 3 التضامن 1 - 

51111 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53583
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (11
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE IYAD TRADE
االشغال) (: غرض الشركة بإوجاز)

املختلفة والبناء
التفاوض

التصدور واالستيراد.
اخالص) (: عنوان املقر االجتماعي)
 -  1 التضامن) (3 26الطابق) شقة) أ 

51111)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: محمد) بوغانم  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) محمد  بوغانم  السيد 
 51111 اتواركة) الطباش  درب  (13

مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) محمد  بوغانم  السيد 
 51111 اتواركة) الطباش  درب  (13

مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (17 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2121)تحت رقم)2996.
81I

fiduciairelaperformance

PLANTS HORTICOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciairelaperformance
 APPT(N°5 3EME(ETAGE

 IMMEUBLE 13 RUE(ABOU(ALI
 BEN RAHALE V.N MEKNES

meknes، 50000، meknes(maroc
PLANTS HORTICOLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تعاونية 
اوت شعو رقم 15 مجاط مكناس - 

51122 مجاط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53479
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) (2121 مارس) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PLANTS HORTICOLE

اعمال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الزراعة)

تنبيت وانتاج الشتالت

االستيراد والتصدور.

تعاونية) (: املقر االجتماعي) عنوان 

(- مجاط مكناس) (15 اوت شعو رقم)

51122)مجاط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 99.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد خليل بوسليم):)331)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.

 331 (: السيد محسين الحسناوي)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

 331 (: بوعمامة) هشام  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) بوسليم  خليل  السيد 

 51122 مجاط) شعو  اوت  تعاونية 

مجاط املغرب.

الحسناوي) محسن  السيد 

 2 املنتزه) تجزئة  (72 رقم) عنوانه(ا))

51312)بفكران املغرب.

السيد هشام بوعمامة عنوانه(ا))

 13 رقم) وليلي  زنقة  النهضة  حي 

51312)بفكران املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) بوسليم  خليل  السيد 

 51122 مجاط) شعو  اوت  تعاونية 

مجاط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (17 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2121)تحت رقم)2811.

82I

س-اطلس

 STE GROUPE SCOLAIRE JIL

IKRAA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

س-اطلس

الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41 ، 23111، بني مالل 

املغرب

 STE GROUPE SCOLAIRE JIL

IKRAA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 56 بلوك 

4 حي ميمونة الطابق الثاني - 23111 

بني مالل املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3781

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2121 وونيو) (13 في) املؤرخ 

 STE GROUPE SCOLAIRE حل)

املسؤولية) ذات  شركة  (JIL IKRAA

 111.111 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 

 56 اإلجتماعي) درهم وعنوان مقرها 

الثاني) الطابق  ميمونة  حي  (4 بلوك)

نتيجة) املغرب  مالل  بني  (23111  -

للتوقف التام لنشاط الشركة.

و عين:

السيد(ة))الحسن بوكيلي مخوخي)

زنقة) الجميل  املنظر  حي  وعنوانه(ا))

مالل) بني  (23111  17 رقم) الرباط 

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

56)بلوك) 2121)وفي) 13)وونيو) بتاريخ)

4)حي ميمونة الطابق الثاني)-)23111 

بني مالل املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية ببني مالل بتاريخ)17)وونيو)

2121)تحت رقم)698.

83I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

FAKIR DE COMMERCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 
54111، خنيفرة املغرب

FAKIR DE COMMERCE شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 85 شارع 
محمد الخامس - 54451 مريرت 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3713

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2121 وونيو) (11 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (1.521.111«
 1.621.111» إلى) درهم«) (111.111«
تقدوم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدوة أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (22 االبتدائية بخنيفرة بتاريخ)

2121)تحت رقم)252.
84I

CFT CONSULTING

AHML
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CFT CONSULTING
 UNITE 2 BLOC 29 N 403
 DAOUDIATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

AHML شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املصمودي رقم 221 تاركة - 41111 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

116145

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (26

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.AHML(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

تسيير) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

وتنظيم الحمامات العمومية ومحالت)

العناوة الشخصية والبدنية.

أعمال البناء)

التجارة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 41111 (- 221)تاركة) املصمودي رقم)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: الكرماعي) العزيز  عبد  السيد 

درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الكرماعي) العزيز  عبد  السيد 

عنوانه(ا))تجزئة املصمودي رقم)221 

تاركة)41111)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الكرماعي) العزيز  عبد  السيد 

عنوانه(ا))تجزئة املصمودي رقم)221 

تاركة)41111)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (16 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125184.

85I
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إئتمانية)BKM)لإلرشادات

STE LARASE DES SABLES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

إئتمانية BKM لإلرشادات

رقم 11 تجزئة املركز ورزازات ، 

45111، ورزازات املغرب

STE LARASE DES SABLES شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

تودولت بومالن دادس - 45151 

تنغير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9295

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2121 وونيو) (21 املؤرخ في)

ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

 STE LARASE DES الشريك الوحيد)

 111.111 رأسمالها) مبلغ  (SABLES

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار)

تودولت بومالن دادس)-)45151)تنغير)

اي) تحقيق  عدم  (: ل) نتيجة  املغرب 

مداخيل.

دوار) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

تودولت بومالن دادس)-)45151)تنغير)

املغرب.)

و عين:

بوريك) لحسن  السيد(ة))

بومالن) تودولت  دوار  وعنوانه(ا))

دادس)45151)تنغير املغرب كمصفي)

(ة))للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (23 االبتدائية بورزازات بتاريخ)

2121)تحت رقم)411.

86I

ste(cofiguer(sarl

STE ZIRARI DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ste(cofiguer(sarl

 av(guennad(tayeb 1 etage(n3

guercif ، 35100، guercif(maroc

 STE ZIRARI DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزئة 

مبروك اوالد حموسة - 35111 

جرسيف املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.461

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2121 ماي) (27 في) املؤرخ 

 STE ZIRARI DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)

وعنوان) درهم  (11.111 رأسمالها)

مقرها اإلجتماعي تجزئة مبروك اوالد)

جرسيف املغرب) (35111 (- حموسة)

التي) االهداف  تحقق  للم  نتيجة 

اسست من اجلها.

و عين:

معمري) احمد  السيد(ة))

 35111  1 ملوية) تجزئة  وعنوانه(ا))

(ة)) كمصفي) املغرب  جرسيف 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

تجزئة) وفي  (2121 ماي) (27 بتاريخ)

 35111 (- حموسة) اوالد  مبروك 

جرسيف املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بجرسيف بتاريخ)16)وونيو)

2121)تحت رقم)1114.

87I

 FIDUCIAIRE ENNASSER AIT ERRAMI

ABDELKEBIR COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 STE TIRIZITE TRAVAUX
SARL A.U

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 FIDUCIAIRE ENNASSER
 AIT ERRAMI ABDELKEBIR
 COMPTABLE AGREE PAR

L›ETAT
 AV(DES(FAR(SOUK(SEBT ،

23551، سوق السبت اوالد النمة 
املغرب

 STE TIRIZITE TRAVAUX SARL
A.U شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد(في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
االندلس بلوك 12 سوق السبت - 

23551 سوق السبت املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4199

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) (2121 وونيو) (15 املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 STE TIRIZITE الوحيد) الشريك 
TRAVAUX SARL A.U)مبلغ رأسمالها)
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000،00
 12 بلوك) االندلس  حي  اإلجتماعي 
سوق السبت)-)23551)سوق السبت)
اقتصادوة) ازمة  (: ل) نتيجة  املغرب 

واجتماعية.
حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
السبت) سوق  (12 بلوك) االندلس 
سوق) (23551 (- صالح) بن  الفقيه 

السبت املغرب.)
و عين:

السيد(ة))حسن امزيل وعنوانه(ا))
12)سوق السبت) حي االندلس بلوك)
املغرب) السبت  سوق  (23551

كمصفي)(ة))للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) ومحل  املخابرة  محل  لهم 
العقود والوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

صالح) بن  بالفقيه  االبتدائية 

رقم) تحت  (2121 وونيو) (24 بتاريخ)

.2121/182

88I

Fiduciaire Le Médiateur

SOLABOU TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Fiduciaire Le Médiateur

 Bd(D›Anfa 1er(étage 18

 Casablanca، 20100، Casa

Maroc

SOLABOU TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 

لاللة ليقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق الثاني رقم 62 الدار البيضاء 

- Casa 21111 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.451445

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

2121)تقرر حل) 22)دجنبر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) (SOLABOU TRAVAUX

وعنوان) درهم  (111.111 رأسمالها)

لاللة) شارع  (61 اإلجتماعي) مقرها 

ليقوت زاوية مصطفى املعاني الطابق)

الثاني رقم)62)الدار البيضاء)-)21111 

Casa)املغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق)

االرباح من خالل االنتاج.

و حدد مقر التصفية ب)61)شارع)

املعاني) ليقوت زاوية مصطفى  لاللة 

62)الدار البيضاء) الطابق الثاني رقم)

املغرب)Casa 21111)املغرب.)

و عين:

سمو�شي) اووب  السيد(ة))

رقم) (28 زنقة) املدن  بين  وعنوانه(ا))

املغرب) (Casa  21111 البيضاء) (38

كمصفي)(ة))للشركة.
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)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أبريل)2121)تحت رقم)774118.

89I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE SILSAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU
 av bir anzarane lot idrissia bur
 nour 2eme(etage(n15 atlas ،

30000، fes(MAROC
STE SILSAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 281 

تجزئة جنة الزيتون الطابق االر�شي 
بنسودة - 31111 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52935
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2121 ماي) (24 في) املؤرخ 
 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة
 111.111 رأسمالها) مبلغ  (SILSAL
 281 درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي)
تجزئة جنة الزيتون الطابق االر�شي)
بنسودة)-)31111)فاس املغرب نتيجة)

ل):)اغالق الشركة.
 281 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
تجزئة جنة الزيتون الطابق االر�شي)

بنسودة)-)31111)فاس املغرب.)
و عين:

الخالدي) ادريس  السيد(ة))
فاس) واد  حي  زنقة  (54 وعنوانه(ا))
(ة)) كمصفي) املغرب  فاس  (31111

للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (22 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3118.
91I

universal gestion

 LANGUAGE AND CULTURE
LAB PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

universal gestion
اقامة ابن عطية الطابق الثاني رقم 
7 جليز مراكش ، 41111، مراكش 

املغرب
 LANGUAGE AND CULTURE

LAB PRIVE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة إبن 
عطية الطابق الثاني رقم 7 كليز - 

41111 مراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115955
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 LANGUAGE AND CULTURE LAB

.PRIVE
تسيير) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الخدمات)
مركز دروس التقوية.

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
7)كليز) إبن عطية الطابق الثاني رقم)

- 41111)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
151)حصة) (: السيدة أملي صباح)

بقيمة)111)درهم للحصة.

 851 (: ووسف) سحيوف  السيد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) صباح  أملي  السيدة 
إقامة إدريس األكبر بلوك د مدخل س)
الشقة)15 14111)القنيطرة املغرب.
عنوانه(ا)) ووسف  سحيوف  السيد 
بلوك د مدخل) األكبر  إدريس  إقامة 
القنيطرة) (14111  15 الشقة) س 
والعائلية) الشخصية  املغرباألسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) صباح  أملي  السيدة 
إقامة إدريس األكبر بلوك د مدخل س)
الشقة)15 14111)القنيطرة املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (15 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)7232.

91I

FIDU.PRO CONSULTING

WE INVEST CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شارع اميل زوال وزنقة غيثل 
الطابق11 رقم 29 الدار البيضاء ، 

1، الدار البيضاء املغرب
 WE INVEST CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 
شارع إميل زوال زنقة ريثيل الطابق 
11 رقم 29 الدارالبيضاء املغرب - 

1111 الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)12)مارس)2121)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«ملتقى شارع إميل زوال زنقة ريثيل)
الدارالبيضاء) (29 رقم) (11 الطابق)
املغرب)-)1111)الدارالبيضاء)املغرب«)
إلى)«قطاع)21)فيال رقم شارع النخيل)
الدرآلبيضاء) الرباط  الرياض  حي 
املغرب)-)1111)الدرآلبيضاء)املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2121)تحت رقم)779757.
92I

BELGHITI IAAMAR

BELGHITI IAAMAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BELGHITI IAAMAR
 SALAM 1 PART(A(RESIDENCE
 REEM 3EME(ETG(N° 18 RUE
 MOHAMED ZEFZAF SIDI

 MOUMEN(CASABLANCA ،
21611، الدار البيضاء املغرب

BELGHITI IAAMAR شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 SALAM 1 PART(A(RESIDENCE
 REEM 3EME(ETG(N° 18 RUE
 MOHAMED ZEFZAF SIDI
 MOUMEN(CASABLANCA -

20640 CASABLANCA(MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

476733
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) (2121 شتنبر) (31
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BELGHITI IAAMAR
(: بإوجاز) الشركة  غرض 

.Promotion immobilière
(: االجتماعي) املقر  عنوان 
 SALAM 1 PART A RESIDENCE
 REEM( 3EME( ETG( N°( 18( RUE
 MOHAMED ZEFZAF SIDI
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 MOUMEN CASABLANCA -
.21641 CASABLANCA MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:)1.111.111 
درهم،)مقسم كالتالي:

 BELGHITI YOUSSEF : السيد)
درهم) (1.111.111 بقيمة) حصة  (1

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 BELGHITI YOUSSEF السيد)
 SALAM 1 GR B RUE 1 NR((ا)عنوانه
 4 AHL LOUGHLAM BERNOUSSI

.21641 CASABLANCA MAROC
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 BELGHITI YOUSSEF السيد)
 SALAM 1 GR B RUE 1 NR((ا)عنوانه
 4 AHL LOUGHLAM BERNOUSSI

21641 CASABLANCA MAROC
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتوبر)2121)تحت رقم)-.

93I

STE AGEFICO SARL

ONE SEE ME
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE AGEFICO SARL
12 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 91111، طنجة املغرب
ONE SEE ME شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

األندلس مجمع تحرير ب الطابق 3 
رقم 18 - 91111 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.72393
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) (2121 وونيو) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):

محمد) �شي  (ة)) السيد) تفويت 

اجتماعية) حصة  (1.111 اللغميش)

من أصل)1.111)حصة لفائدة السيد)

ماي) (21 بتاريخ) أربعي  محمد  (ة))

.2121

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (

وونيو) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)243781.

94I

RM CONSULTING

INS INVEST إ ن س أنفيست

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

RM CONSULTING

 RUE MUSTAPHA ELMAANI ETG

 CASABLANCA، 20000، 219-3

CASABLANCA MAROC

إ ن س أنفيست INS INVEST شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 21 

إقامة 361 الطابق 4 املستقبل 

سيدي معروف - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.227913

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم) (2121 وونيو) (11 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»911.111)درهم«)أي من)«111.111 

عن) درهم«) (1.111.111» إلى) درهم«)

أو) نقدوة  حصص  تقدوم  (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)783319.

95I

ABRAR COSMETIQUE IMOPORT EXPORT

 ABRAR COSMETIQUE
IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ABRAR COSMETIQUE

IMOPORT EXPORT

 LOT(BAB(SEBTA(N 441

 FNIDEQ، 93100، FNIDEQ

MAROC

 ABRAR COSMETIQUE IMPORT

EXPORT شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

االميرة رقم 441 - 93111 الفنيدق 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29685

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (21

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 ABRAR COSMETIQUE IMPORT

.EXPORT

استيراد) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

وتوزيع مستحضرات التجميل ومواد)

النظافة الشخصية ومواد املنظفات)

ومواد التنظيف.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الفنيدق) (93111  -  441 االميرة رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 111 (: الحداوي) محمد  السيد 

درهم) (111.111 بقيمة) حصة 

للحصة األسماء)الشخصية والعائلية)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد الحداوي عنوانه(ا))

 28 الحي الجدود زنقة الريصاني رقم)

93111)الفنيدق املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الحداوي عنوانه(ا))

 28 الحي الجدود زنقة الريصاني رقم)

93111)الفنيدق املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (25 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1613.

96I

WORLD SKY BATIMENT

WORLD SKY BATIMENT
إعالن متعدد القرارات

WORLD SKY BATIMENT

 ،NREA 183 شارع ولي العهد، مركز

الطابق األر�شي، املحل رقم 13 ، 

91111، طنجة املغرب

WORLD SKY BATIMENT «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 183 شارع 

ولي العهد، مركز NREA، الطابق 

األر�شي، املحل رقم 13 - 91111 

طنجة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.111213

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)11)وونيو)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ونص  الذي  (:1 رقم) قرار 

الشركة) رأسمال  في  الزيادة  ماولي:)

 2.111.111 درهم إلى) (111.111 من)

حصة) (1.911 وذلك بإصدار) درهم،)

درهم) (1.111 فئة) من  جدودة 

للحصة الواحدة،)بمبلغ إجمالي قدره)

من) خصمها  تم  درهم  (1.911.111

الحساب الجاري الدائن للشركاء.



14529الجريدة الرسمية عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121) 

على) ونص  الذي  (:2 رقم) قرار 
تجدود ثقة تسيير الشركة في) ماولي:)
محمد) بلمكي،) العالي  عبد  السادة 
بصفتهم) بلمكي  الرحيم  وعبد  روم 
وذلك) للشركة،) شركاء) غير  مسيرون 
في) الشركة  تلزم  محدودة.) غير  ملدة 
املشترك) بالتوقيع  معامالتها  جميع 
بين السيد عبد العالي بلمكي والسيد)
الرحيم) عبد  السيد  أو  روم  محمد 

بلمكي والسيد محمد روم.
قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
تحيين وإعادة صياغة املواد)6،)7،)8 
من القانون األسا�شي للشركة ليشمل)

مجموع التغييرات الجدودة.)
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
الشركة:) رأسمال  (: (6 رقم) بند 
الذي ونص على ماولي:)حدد رأسمال)
درهم،) (2.111.111 الشركة في مبلغ)
اجتماعية) حصة  (2.111 إلى) مقسم 
للحصة،) درهم  (1.111 فئة) من 
سددت قيمتها واكتتبت بالكامل بإسم)
حسب نسبة مساهمتهم في) الشركاء)
 HOLDING(رأس املال كالتالي):)شركة
درهم) (HBF SARL : 1.111.111
 1.111.111 (: السيد بوزكري سلمام)

درهم املجموع):)2.111.111)درهم
بند رقم)7):)املساهمات:)الذي ونص)
املساهمات) قدم الشركاء) على ماولي:)
درهم) (111.111 (: التالية) النقدوة 
الشركة) في حساب  بالكامل  سددت 
درهم) (1.911.111 تأسيسها.) بعد 
عن طريق رفع رأسمال الشركة من)
 2.111.111 إلى) درهم  (111.111
درهم وذلك عن طريق خصمها من)

الحساب الجاري الدائن للشركاء.
بند رقم)8):)الحصص االجتماعية:)
اكتتبت) ماولي:) على  ونص  الذي 
وسددت) االجتماعية  الحصص 
بالكامل بعد االكتتاب،)قدم الشركاء)
املساهمات) أسمائهم  ذكر  اآلتي 
 HOLDING :)شركة) النقدوة التالية)
HBF SARL : 1.111)حصة اجتماعية)
السيد) درهم  (1.111.111 بقيمة)
حصة) (1.111 (: سلمام) بوزكري 
درهم) (1.111.111 بقيمة) اجتماعية 

اجتماعية) حصة  (2.111 (: املجموع)
بقيمة)2.111.111)درهم

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (15 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)243539.

97I

cabinet(aux(services(des(affaires

 ENSEMBLES TRAVAUX
LUXE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

cabinet(aux(services(des(affaires
 n° 99 rue(my(lhassan 1er

 etage(erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

 ENSEMBLES TRAVAUX LUXE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

العبادلة املعاضيض ع.ب.ز أرفود - 
52211 أرفود املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
14991

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (14
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ENSEMBLES TRAVAUX LUXE
أشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

مختلفة أو بناء
صيانة وإصالح األجهزة املعلوماتية

اإلستغالل الفالحي.
قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- أرفود) املعاضيض ع.ب.ز  العبادلة 

52211)أرفود املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

(: خري�شي) العالي  عبد  السيد 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
خري�شي) العالي  عبد  السيد 
الهاشمي) شارع  (141 عنوانه(ا))
 52211 أرفود) النهضة  حي  الفياللي 

أرفود املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
خري�شي) العالي  عبد  السيد 
الهاشمي) شارع  (141 عنوانه(ا))
 52211 أرفود) النهضة  حي  الفياللي 

أرفود املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالرشيدوة بتاريخ)24)وونيو)

2121)تحت رقم)14991.
98I

omri compta sarl au

AMALIA TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omri compta sarl au
 N°4 LOT(AL(MAGHREB(AL

JADID ، 92000، larache(maroc
AMALIA TRANS SARL AU شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

القدس تجزئة كوبا 9 الطابق التاني 
شقة رقم 6 العوامة طنجة - 91151 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117761
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (16
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMALIA TRANS SARL AU

الغرض) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

في املغرب أو في) سواء) (، من الشركة)

الخارج)،)باألصالة عن نفسها)،)نيابة)

عن أطراف ثالثة أو باملشاركة:

في األساس:

-)النقل املحلي والدولي للبضائع)؛

-)استيراد وتصدور مختلف.

-)التجارة.

وتصدور) واستيراد  وبيع  شراء) (-

وتجميع) وتجميع  وتحويل  وتصنيع 

واألدوات) واملواد  املعدات  جميع 

بمعدات) املتعلقة  الخام  واملواد 

النقل،

االستغالل) أو  حيازة  أو  إنشاء) (-

التأجير) أو  املباشر  غير  أو  املباشر 
األصول) جميع  تأجير  أو  اإلدارة  أو 

التجارية والفروع واملباني التي ومكن)

األشكال) من  شكل  بأي  استخدامها 

ألي من األغراض املذكورة أعاله)؛

نيابة) واالستحواذ  االستحواذ  (-

االختراع) براءات  جميع  على  عنها 

والعالمات) والعمليات  والتراخيص 

التجارية املدرجة في موضوع الشركة)

أو استخدامها أو نقلها أو مساهمتها)

تراخيص) جميع  نقل  وكذلك 

التشغيل.

العمليات) جميع  أعم:) وبصورة 

مباشر) بشكل  مرتبطة  األنشطة  أو 

املذكور أعاله) بال�شيء) أو غير مباشر 

وال) (، تحسنه) أن  املحتمل  من  أو  (،

التمثيل واملشاركة والعمليات) سيما 

واملنقولة) والصناعية  التجارية 

على) القادرة  واملالية  والعقارية 

نشاط) تطوير  أو  والترويج.) التسهيل 

الشركة.
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شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الطابق التاني) (9 القدس تجزئة كوبا)
شقة رقم)6)العوامة طنجة)-)91151 

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: ازرويل) مروان  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ازرويل  مروان  السيد 

هوالندا)1)هوالندا هوالندا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ازرويل  مروان  السيد 

هوالندا)1)هوالندا هوالندا
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)5867.

99I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

SOCIETE ATTAARIK & CO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زاوية شارع أبي جرير الطبري 

وزنقة عبد الرحمان ناصر، إقامة 
املنصور، الطابق األول، الشقة رقم 

2 ، 91111، طنجة املغرب
SOCIETE(ATTAARIK & CO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
تطوان «مصحة بنيس«، الطابق 

األر�شي، املكتب رقم 1 جهة اليسار - 
91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117671

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في)26 

ماي)2121)تم إعداد القانون)

األسا�شي لشركة ذات املسؤولية)

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE(ATTAARIK(&(CO

إدارة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

والفنادق) الضيافة  دور  وتشغيل 

وغيرها) املفروشة  واملنازل  والشقق 

من األماكن لالستخدام السياحي..

طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق) بنيس«،) «مصحة  تطوان)

األر�شي،)املكتب رقم)1)جهة اليسار)-)

91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:)2.511.111 

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.251 (: بنيس) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)1.111)درهم للحصة.

 1.251 (: بنيس) السيد اسماعيل 

حصة بقيمة)1.111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) بنيس  سعيد  السيد 

طريق تطوان)91111)طنجة املغرب.

السيد اسماعيل بنيس عنوانه(ا))

حي النزاهة)91111)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

صفريوي) سعيدة  السيدة 

 91111 تطوان) طريق  عنوانه(ا))

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (22 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)243747.

111I

FIDUCIAIRE BILAL

BATI B
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE BILAL
 BP(S64 MEKNES(PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
BATI B «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 85 تجزئة 
بلير كاميليا - 51111 مكناس املغرب.

«إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.41979
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)22)وونيو)2121
تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ونص  الذي  (:11 رقم) قرار 
ماولي:)بيع السيد بالبقال عبد الصمد)
للسيد) حصة  (511 حصصه) جميع 

بالبقال محمد
على) ونص  الذي  (:12 رقم) قرار 
بالبقال عبد) السيد  استقالة  ماولي:)
السيد) وتعين  التسيير  من  الصمد 

بالبقال محمد مسير للشركة
على) ونص  الذي  (:13 رقم) قرار 
بالبقال عبد) السيد  استقالة  ماولي:)
السيد) وتعين  االمضاء) من  الصمد 
بالبقال محمد مم�شي وحيد للشركة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
ونص) الذي  و7:) (6 رقم) بند 
بالبقال) السيد  ماولي:) على 
 1111 111111درهم...... محمد.....

حصة
على) ونص  الذي  (:14 رقم) بند 
محمد) بالبقال  السيد  تعين  ماولي:)

مسير للشركة
على) ونص  الذي  (:17 رقم) بند 
محمد) بالبقال  السيد  تعين  ماولي:)

مم�شي وحيد للشركة
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (23 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2121)تحت رقم)3194.

111I

AJBAR CONSULTING

STE VALUELAB
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AJBAR CONSULTING
 Bureaux Nour Rue EL Houssine

 AL(Khadar(N°2 ، 30050، FES
املغرب

STE VALUELAB شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 
12 إقامة النور شارع بئر أنزران - 

31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68515
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (19
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VALUELAB
غرض الشركة بإوجاز):)-)دراسات)
وأعمال موارد املياه الجوفية واملياه)
املائية) والقطاعات  السطحية 

املختلفة.
-)دراسات النظائر التطبيقية.

املتعلقة) واألعمال  الدراسات  (-
الجيولوجية) الخرائط  برسم 
واملوارد) والتعدونية  واملعدنية 

الهيدروكربونية.
نظم) وصيانة  وتشغيل  تطوير  (-

املعلومات الجغرافية.
بنظم) املتعلقة  األعمال  (-
(، (الرقمنة) الجغرافية) املعلومات 
الخرائط) إصدار  (، الجغرافي) الترميز 

املوضوعية).
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عن) التنقيب  وأعمال  دراسات  (-
وإنشاء) (، وتعبئتها) الجوفية  املوارد 
اآلبار واآلبار)،)واملعدات مع موارد نزح)
أبراج املياه للوصالت) وإنشاء) (، املياه)

وأنابيب مياه الشرب.
أعمال الدراسات والتصميمات) (-
وتركيب مواسير الري ومعدات الري)

بالتنقيط..
عنوان املقر االجتماعي):)مكتب)12 
إقامة النور شارع بئر أنزران)-)31111 

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد سمية الصفريوي):)1.111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الصفريوي) سمية  السيدة 
زنقة) (1 رقم) (2 ٌإقامةطارق) عنوانه(ا))
 31111 21 املعري الشقة) أبو العالء)

فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عين) تجزئة  ووسف  واسر  السيد 
95)طريق ال عنوانه(ا)) الشقف رقم)
طريق) (95 رقم) الشقف  عين  تجزئة 

عين الشقف)31111)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (23 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3144.
112I

karama(conseil

STE LOGIVIA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

karama(conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

31111، فاس املغرب
STE LOGIVIA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 52 
تجزئة موالي ادريس املرجة فاس - 

31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68549
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (31
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LOGIVIA TRANS
نقل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
املسافرين بوسائل النقل بدون اوام)
وساعات محددة)/نقل السياح)/نقل)

املسافرين)/النقل الحضري.
 52 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
(- تجزئة موالي ادريس املرجة فاس)

31111)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: بودهنة) الحفيظ  عبد  السيد 
511)حصة بقيمة)111)درهم للحصة)
السيد محمد بودهنة):)251)حصة)

بقيمة)251)درهم للحصة.
السيد احمد بودهنة):)251)حصة)

بقيمة)251)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
بودهنة) الحفيظ  عبد  السيد 
ارسالن) شكيب  زنقة  (11 عنوانه(ا))
فاس) (31111 اقامة ماها م ج فاس)

املغرب.
عنوانه(ا)) بودهنة  محمد  السيد 
11)زنقة شكيب ارسالن اقامة ماها م)

ج فاس)31111)فاس املغرب.
عنوانه(ا)) بودهنة  احمد  السيد 
11)زنقة شكيب ارسالن اقامة ماها م)

ج فاس)31111)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) بودهنة  محمد  السيد 
11)زنقة شكيب ارسالن اقامة ماها م)

ج فاس)31111)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (24 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3183/2121.

113I

LEADER FINANCE

ANTER INVEST
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FINANCE

 1ER(ETAGE(N° 2 IMM 520 AL

 MANAR(OPERATION(CHARAF ،

40000، MARRAKECH(MAROC

ANTER INVEST شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

األول رقم 531 املسار حي بلماجد 

مراكش - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116325

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (15

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ANTER(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.INVEST
مقاول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

األعمال املتنوعة أو البناء

مطور عقارات

تاجر مواد البناء)بالجملة.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بلماجد) حي  املسار  (531 رقم) األول 

مراكش)-)41111)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عادل عنتر):)1.111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) عنتر  عادل  السيد 
 14 الشقة) (17 العمارة) املنار  تجزئة 
 41111 الطابق الثاني رياض السالم)

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) عنتر  عادل  السيد 
 14 الشقة) (17 العمارة) املنار  تجزئة 
 41111 الطابق الثاني رياض السالم)

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (24 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125354.
114I

 GÉNÉRALE DE DÉVELOPPEMENT ET

D’INNOVATION DU NORD

 RALE DE DEVELOPPEMENT
 ET D’INNOVATION DU
NORD ‘’G.D.I.N.’’ SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 GÉNÉRALE DE
 DÉVELOPPEMENT ET

D›INNOVATION DU NORD
 TANJA BALIA MAISON CHATT

 B.P: 97 ، 90000، TANGER
MAROC

 RALE DE DEVELOPPEMENT
 ET D’INNOVATION DU NORD

G.D.I.N.’’ SARL’‘ شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : طنجة 
البالية فيال الشاط صندوق البرود 

197 - 91111 طنجة املغرب.
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قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.11655
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 25 ماي 2121 تقرر حل 
 RALE DE DEVELOPPEMENT

 ET D’INNOVATION DU NORD
G.D.I.N.’’ SARL’‘ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها 
21.111 درهم وعنوان مقرها 

اإلجتماعي طنجة البالية فيال الشاط 
صندوق البرود 197 - 91111 طنجة 
املغرب نتيجة لنشاط متوقف منذ 

البداوة.
الغير) القرار  محضر  بمقت�شى 
ووم) بطنجة  املنعقد  العادي 

15/24/2121.)قرر الشريكين:
-)تصفية وتشطيب نهائي للشركة

للشركة) مصفي  بصفة  تعيين  (-
السيد):)

)عبدالحفيظ الشاط)
و عين:

الشاط) عبدالحفيظ  السيد(ة))
شارع) (12 طنجة البالية،) وعنوانه(ا))
طنجة) (91111 قزح) قوس  شاطئ 

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
طنجة) وفي  (2121 ماي) (25 بتاريخ)
البرود) صندوق  الشاط  فيال  البالية 

197 - 91111)طنجة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)243788.
115I

karama(conseil

STE PISAMAC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama(conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

31111، فاس املغرب

STE PISAMAC شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 157 
بلوك ا زواغة العليا فاس - 31111 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68541
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (17
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PISAMAC
بيع مواد) (: غرض الشركة بإوجاز)
املختلفة) بالجملة/االشغال  البناء)

والبناء.
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)157 
 31111 (- بلوك ا زواغة العليا فاس)

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: حمزة) كريمج  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) حمزة  كريمج  السيد 
رقم)141)بلوك الف حي زواغة العليا)

فاس)31111)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) حمزة  كريمج  السيد 
رقم)141)بلوك الف حي زواغة العليا)

فاس)31111)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (24 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3179/2121.
116I

بودوح كونتا

فاموناج
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

بودوح كونتا
شارع الحسن الثاني ، 62111، 

العروي املغرب
فاموناج شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 6 
نونبر حي الجوهرة السفلى ازغنغان 
NADOR 62000 الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22343
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

فاموناج.
غرض الشركة بإوجاز):)بيع اللوازم)

املكتبية.
 6 شارع) (: عنوان املقر االجتماعي)
ازغنغان) السفلى  الجوهرة  حي  نونبر 

NADOR 62111)الناضور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ازدوفال عبيد):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
 251 (: محمد) ازدوفال  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
 251 (: نجيمة) ازدوفال  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) عبيد  ازدوفال  السيد 
سيدال) بني  الرمان  ثانوث  دوار 

الناضور)NADOR 62111)املغرب.

السيد ازدوفال محمد عنوانه(ا))
سيدال) بني  الرمان  ثانوث  دوار 

الناضور)NADOR 62111)املغرب.
السيدة ازدوفال نجيمة عنوانه(ا))
سيدال) بني  الرمان  ثانوث  دوار 

الناضور)NADOR 62111)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) عبيد  ازدوفال  السيد 
سيدال) بني  الرمان  ثانوث  دوار 

الناضور)NADOR 62111)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
15)وونيو) االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)-.
117I

BON TRAJET

NABAM AUTO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

BON TRAJET
 N° 139 Avenue(Imam(Malik

 01er(Etage(Appt04 ، 43000، EL
KELAA SRAGHNA MAROC
NABAM AUTO شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 139 
شارع االمام مالك - 43111 قلعة 

السراغنة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26159

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم) (2121 دجنبر) (31 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع 
أي) درهم«) (700.000،00» قدره)
إلى) درهم«) (500.000،00» من)
طريق) عن  درهم«) (1.200.000،00«
الشركة) دوون  مع  مقاصة  إجراء) (:

املحددة املقدار واملستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (14 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)124732.
118I
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Fiduciaire Le Médiateur

JE SCRUB
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Fiduciaire Le Médiateur
 Bd(D›Anfa 1er(étage 18

 Casablanca، 20100، Casa
Maroc

JE SCRUB شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 217 

شارع براهيم الروداني اقامة الفتح 
الطابق االول رقم 13 الدار البيضاء 

- Casa 21111 املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.385779

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2121 15)مارس) املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مبلغ) (JE SCRUB الوحيد) الشريك 
وعنوان) درهم  (11.111 رأسمالها)
شارع براهيم) (217 مقرها اإلجتماعي)
الروداني اقامة الفتح الطابق االول)
 Casa 21111(-(رقم)13)الدار البيضاء
املغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق االرباح)

من خالل االنتاج.
 217 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
الفتح) اقامة  الروداني  براهيم  شارع 
الدار البيضاء) (13 الطابق االول رقم)

املغرب)Casa 21111)املغرب.)
و عين:

السيد(ة))شيماء)بوغو وعنوانه(ا))
بلوك ه رقم)55)ق ج البيضاء)21111 

Casa)املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أبريل)2121)تحت رقم)773511.

119I

universal gestion

GIABI CENTER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

universal gestion

اقامة ابن عطية الطابق الثاني رقم 

7 جليز مراكش ، 41111، مراكش 

املغرب

GIABI CENTER شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة إبن 

عطية الطابق الثاني رقم 7 كليز - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116123

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (25

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 GIABI (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.CENTER

تسيير) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الخدمات)

)إستغالل مراكز النداء.

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

7)كليز) إبن عطية الطابق الثاني رقم)

- 41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد بيكيوي ميشيل إولي):)111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

إولي) ميشيل  بيكيوي  السيد 

 75121 دافو) شارع  (11 عنوانه(ا))

75121)باريس فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

إولي) ميشيل  بيكيوي  السيد 

 75121 دافو) شارع  (11 عنوانه(ا))

75121)باريس فرنسا)

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (18 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)7414.

111I

ISDM CONSULTING

HOME FISH COMPANY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

HOME FISH COMPANY شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع االمير 

موالي عبد هللا رقم 23 العيون - 

71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36815

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (28

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 HOME(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.FISH COMPANY

النقل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
لفائدة االغيار.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
االمير موالي عبد هللا رقم)23)العيون)

- 71111)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: بوهوش) الرحيم  عبد  السيد 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
بوهوش) الرحيم  عبد  السيد 
مسيرة) (1399 رقم) (5 امل) عنوانه(ا))
سيم الرباط)11111)الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

بوهوش) الرحيم  عبد  السيد 
مسيرة) (1399 رقم) (5 امل) عنوانه(ا))

سيم الرباط)11111)الرباط الرباط
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (11 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1663/2121.
111I

FIDUCIAIRE BILAL

ELBAKALBINAE
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE BILAL
 BP(S64 MEKNES(PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
ELBAKALBINAE «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 244 
تجزئة الشهدوة الشطر 3 - 51111 

مكناس املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.33211

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)14)وونيو)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
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على) ونص  الذي  (:11 رقم) قرار 
عبد) بالبقال  السيد  بيع  ماولي:)
511)حصة) اللطيف جميع حصصه)

للسيدة غفيف لطيفة
على) ونص  الذي  (:12 رقم) قرار 
بالبقال عبد) السيد  استقالة  ماولي:)
التسيير وتعين السيدة) اللطيف من 

غفيف لطيفة مسيرة للشركة
على) ونص  الذي  (:13 رقم) قرار 
بالبقال عبد) السيد  استقالة  ماولي:)
وتعين السيدة) اللطيف من االمضاء)
غفيف لطيفة مم�شي وحيد للشركة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)
النظام األسا�شي التالية:)

ونص) الذي  و7:) (6 رقم) بند 
غفيف) السيدة  ماولي:) على 
 511 . . . . . 51111درهم. . . . . لطيفة.

حصة
على) ونص  الذي  (:14 رقم) بند 
لطيفة) غفيف  السيدة  تعين  ماولي:)

مسيرة للشركة
على) ونص  الذي  (:17 رقم) بند 
لطيفة) غفيف  السيدة  تعين  ماولي:)

مم�شي وحيد للشركة
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (23 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2121)تحت رقم)3193.
112I

omri compta sarl au

 SOCIETE MATA
MATERIAUX SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

omri compta sarl au
 N°4 LOT(AL(MAGHREB(AL

JADID ، 92000، larache(maroc
 SOCIETE MATA MATERIAUX
SARL AU شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

املرس 2 رقم 251 - 91151 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

117759
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE MATA MATERIAUX

.SARL AU
الغرض) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
في املغرب أو في) سواء) (، من الشركة)
الخارج)،)باألصالة عن نفسها)،)نيابة)

عن أطراف ثالثة أو باملشاركة:
)في األساس:

-)نقل البضائع الوطنية والدولية)؛
-)بيع معدات البناء.

-)أعمال بناء)متنوعة.
-)استيراد وتصدور مختلف.

-)اعمال الطرق والصرف الصحي)
والبستنة والكهرباء)واملياه والهاتف.

-)التجارة
وتصدور) واستيراد  وبيع  شراء) (-
وتجميع) وتجميع  وتحويل  وتصنيع 
واألدوات) واملواد  املعدات  جميع 
واملواد الخام املتعلقة بمعدات النقل)

،
االستغالل) أو  حيازة  أو  إنشاء) (-
التأجير) أو  املباشر  غير  أو  املباشر 
األصول) جميع  تأجير  أو  اإلدارة  أو 
التجارية والفروع واملباني التي ومكن)
األشكال) من  شكل  بأي  استخدامها 

ألي من األغراض املذكورة أعاله)؛
نيابة) واالستحواذ  االستحواذ  (-
االختراع) براءات  جميع  على  عنها 
والعالمات) والعمليات  والتراخيص 
التجارية املدرجة في موضوع الشركة)
أو استخدامها أو نقلها أو مساهمتها)
تراخيص) جميع  نقل  وكذلك 

التشغيل.
جميع العمليات أو) وبشكل أعم:)
أو) مباشر  بشكل  مرتبطة  األنشطة 
غير مباشر بال�شيء)املذكور أعاله)،)أو)
وحتمل أن تحسنه)،)وال سيما التمثيل)
التجارية) والعمليات  واملشاركة 

والعقارية) واملنقولة  والصناعية 
واملالية القادرة على تسهيل وتعزيز أو)

تطوير نشاط الشركة..
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
طنجة) (91151  -  251 رقم) (2 املرس)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
العمراني) الطيبي  السيد سليمان 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111  :

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
العمراني) الطيبي  السيد سليمان 
 91151  1 الزيتونة) حي  عنوانه(ا))

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
العمراني) الطيبي  السيد سليمان 
 91151  1 الزيتونة) حي  عنوانه(ا))

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)5866.
113I

ISDM CONSULTING

 ENTREPRISE GAIN
ALBARAKA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
 ENTREPRISE GAIN ALBARAKA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 329 بلوك 
Eتجزئة الوحدة العيون - 71111 

العيون املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22223

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) (2121 وونيو) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):
عبد) الكائن  (ة)) السيد) تفويت 
اجتماعية) حصة  (36.111 الوهاب)
لفائدة) حصة  (36.111 أصل) من 
بتاريخ) الكائن سيداحمد  (ة)) السيد)

22)وونيو)2121.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
وونيو) (25 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1971/2121.

114I

CENTRE D’AFFAIRE EL HANSALI SARL AU

LOUGAINE INDUSTRIE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CENTRE D›AFFAIRE EL
HANSALI SARL AU

عمارة رقم 385 شارع الحسن الثاني 
بني مالل ، 23111، بني مالل املغرب
LOUGAINE INDUSTRIE شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناعية رقم 14، مرآب،بني مالل. 

- 23111 بني مالل. املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11659
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 أبريل) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LOUGAINE INDUSTRIE
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 PEINTRE(:(غرض الشركة بإوجاز
.VERNISSEUR EN VOITURES

املنطقة) (: عنوان املقر االجتماعي)
مرآب،بني مالل.) (،14 الصناعية رقم)

- 23111)بني مالل.)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسمال  مبلغ 

100.000،00)درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: الذهبي) محمد  السيد 
حصة بقيمة)100،00)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) الذهبي  محمد  السيد 
مالل) بني  (14 الرقم) أركانة  تجزئة 

23111)بني مالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الذهبي  محمد  السيد 
مالل) بني  (14 الرقم) أركانة  تجزئة 

23111)بني مالل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ)22)وونيو)

2121)تحت رقم)718.

115I

COMPTA PLUS

TIZI BRIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTA PLUS
 BD(MOHAMED(V 2° ETAGE 319
، 23000، BENI(MELLAL(MAROC

TIZI BRIQUE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تزي نسلي، 
القصيبة - 23111 القصيبة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2113

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TIZI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BRIQUE
بيع مواد) (: غرض الشركة بإوجاز)

البناء)وصناعة اآلجور.
تزي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
القصيبة) (23111 (- القصيبة) نسلي،)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
511)حصة) (: السيد جمال اعمو)

بقيمة)111)درهم للحصة.
 511 (: والقوبع) حنان  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) اعمو  جمال  السيد 
 23111 القصيبة) املركز  نسلي  تيزي 

القصيبة املغرب.
السيدة حنان والقوبع عنوانه(ا))
 23111 زنقة أوت احسين القصيبة)

القصيبة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة حنان والقوبع عنوانه(ا))
 23111 زنقة أوت احسين القصيبة)

القصيبة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ) تادلة  بقصبة  االبتدائية 

وونيو)2121)تحت رقم)69.
116I

LEADER FINANCE

ANC MARRAKECH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER(ETAGE(APPT(N° 2
 IMM 520 AL(MANAR

 OPERATION(CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ANC MARRAKECH شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
األول رقم 2 عمارة 521 املنار 3 

عملية الشرف مراكش - 41111 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116343

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (25
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ANC (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MARRAKECH
أشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البناء.
الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 3 املنار) (521 عمارة) (2 رقم) األول 
 41111 (- مراكش) الشرف  عملية 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: أحمد) اعز  ناوت  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ناوت اعز أحمد عنوانه(ا))
عمارة) (4 شقة) الفا�شي  عالل  شارع 
مراكش) امرشيش  (1 البستان) الف 

41111)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ناوت اعز أحمد عنوانه(ا))
عمارة) (4 شقة) الفا�شي  عالل  شارع 
مراكش) امرشيش  (1 البستان) الف 

41111)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (24 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125366.
117I

CANOCAF SARL

TASRITH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 13 
 NADOR ،62111 ،الناظور

MAROC
TASRITH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي االداري 

بن الطيب - 62253 الدريوش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
243

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 نونبر) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TASRITH
/1 (: بإوجاز) الشركة  غرض 
3/تنشيط) العرائس) 2/تزيين  حالقة)

الحفالت.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
االداري بن الطيب)-)62253)الدريوش)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 7.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (51 (: مراقي) محمد  السيد 

بقيمة)111)درهم للحصة.
حصة) (21 (: هناء) املراقي  السيدة 

بقيمة)111)درهم للحصة.



عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121)الجريدة الرسمية   14536

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) مراقي  محمد  السيد 
 62111 11 13)رقم) 11)زنقة) عريض)

الناظور املغرب.
السيدة املراقي هناء)عنوانه(ا))دوار)
الدريوش) (62154 وردانا) ارمدانن 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) مراقي  محمد  السيد 
 62111 11 13)رقم) 11)زنقة) عريض)

الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالدريوش بتاريخ)18)فبراور)

2121)تحت رقم)16.
118I

ISDM CONSULTING

 ENTREPRISE GAIN
ALBARAKA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جدود للشركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
 ENTREPRISE GAIN ALBARAKA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 329 بلوك 
Eتجزئة الوحدة العيون - 71111 

العيون املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22223

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم تعيين) (2121 وونيو) (22 املؤرخ في)
مسير جدود للشركة السيد(ة))الكائن)

سيداحمد كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (25 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1971/2121.

119I

LK CONSULTING SARL

KABILA EL AALIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL
شارع محمد الخامس رقم 45 
الطابق الثاث رقم 18 تطوان ، 

93111، تطوان املغرب
KABILA EL AALIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 15 شارع 

محمد طريس تطوان - 93111 
تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29819

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KABILA EL AALIA
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)

العقاري.
15)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 93111 (- تطوان) طريس  محمد 

تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد اللبادي رشيد):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
السيد اللبادي نوفل):)251)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
 251 (: فارس) خالصة  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) رشيد  اللبادي  السيد 
 13 كلم) (13 رقم) الوطنية  الطريق 
دار) قبيلة  السياحي  املركب  قبالة 
تطوان) (93111 املضيق) اللبادي 

املغرب.
عنوانه(ا)) نوفل  اللبادي  السيد 
املضيق) قبيلة  (21 كلم) طريق سبتة 

93111)تطوان املغرب.
السيدة خالصة فارس عنوانه(ا))
 13 كلم) (13 رقم) الوطنية  الطريق 
دار) قبيلة  السياحي  املركب  قبالة 
تطوان) (93111 املضيق) اللبادي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) رشيد  اللبادي  السيد 
 13 كلم) (13 رقم) الوطنية  الطريق 
دار) قبيلة  السياحي  املركب  قبالة 
تطوان) (93111 املضيق) اللبادي 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (23 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2121)تحت رقم)2116.

121I

EXPERFIN

DOUHA JEANS TEXTILES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPERFIN
شارع واد سبو، 31 إقامة جوهرة 
رقم 2، األلفة، الحي الحسني ، 
21221، الدار البيظاء املغرب

DOUHA JEANS TEXTILES شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزءة 

موريتانيا رقم 19 الطابق 1، سيدي 
البرنو�شي - 28811 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

517939

بمقت�شى عقد حر مؤرخ في)31)أبريل)
2121)تم إعداد القانون األسا�شي)
لشركة ذات مسؤلية محدودة ذات)
الشريك الوحيد باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DOUHA JEANS TEXTILES
صناعة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الجينز واأللبسة النسيجية.
تجزءة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
1،)سيدي) الطابق) (19 موريتانيا رقم)
البيضاء) الدار  (28811 (- البرنو�شي)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: السيد محمد بن عالل)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد بن عالل عنوانه(ا))
ح.م) (16 رقم) (31 بلوك الرياض زنقة)

21571)الدار البيظاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بن عالل عنوانه(ا))
ح.م) (16 رقم) (31 بلوك الرياض زنقة)

21571)الدار البيظاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)783881.
121I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

FUTURE PRINT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة
 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK(BLOC(B 2EME

 ETAGE(N°4 TANGER(AVENUE
 ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK(BLOC(B 2EME
 ETAGE(N°4 TANGER، 90000،

TANGER املغرب
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FUTURE PRINT SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 15 تجزئة 
املنزه مسنانة 91111 طنجة - 

91111 طنجة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.73129

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
رفع) تم  (2121 ماي) (11 في) املؤرخ 
رأسمال الشركة بمبلغ قدره)«91.111 
إلى) درهم«) (11.111» أي من) درهم«)
»111.111)درهم«)عن طريق):)تقدوم)

حصص نقدوة أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)5821.
122I

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

WINTER THREE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI
 LOT LAAYOUNE 84

 2BOULEVARD RAYAUME
 D›ARABIE(SAOUADITE 1ER

 ETG(N°12 84 LOT(LAAYOUNE
 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE(SAOUADITE 1ER
 ETG(N°12، 90000، TANGER

MAROC
WINTER THREE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 ب، 

مجمع زموري سعيد 3 ر، نيج كراج 
طنجة 91111 طنجة املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117463
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (18
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WINTER THREE
مقهى،) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

مطعم للوجبات السريعة.
ب،) (3 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
نيج كراج) ر،) (3 مجمع زموري سعيد)

طنجة)91111)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
(: الكيطي) اللطيف  عبد  السيد 
111)حصة بقيمة)111)درهم للحصة)
 111 (: السيد عبد اللطيف الكيطي)

بقيمة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الكيطي) اللطيف  عبد  السيد 
عنوانه(ا))حي بني توزين رقم القطعة)

837 91111)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الكبطي) اللطيف  عبد  السيد 
عنوانه(ا))حي بني توزين رقم القطعة)

837 91111)طنجة املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (15 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)16212341658.
123I

cabinet jdaini

REST& RELAX CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet jdaini
 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE
 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc
REST& RELAX(CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 118 
تجزئة باب املدونة بركان - 63311 

بركان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7881
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 REST&(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.RELAX CAR
*كراء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
 118 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 63311 (- بركان) املدونة  باب  تجزئة 

بركان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 (: احمومو) عادل  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
 511 (: السيد عبد العزيز تعرابت)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) احمومو  عادل  السيد 
شارع واد درعة حي الرشاد بركان) (6

63311)بركان املغرب.
تعرابت) العزيز  عبد  السيد 
حي سيدي علي راس املاء) عنوانه(ا))

62612)الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) احمومو  عادل  السيد 
شارع واد درعة حي الرشاد بركان) (6

63311)بركان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (25 بتاريخ) ببركان  االبتدائية 

2121)تحت رقم)384/2121.
124I

CAF MAROC

JMO CONSTRUCTION
إعالن متعدد القرارات

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
JMO CONSTRUCTION «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: البوغاز ر 
عالل لوديي رقم 26 - 91111 طنجة 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.115979

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)11)وونيو)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ونص  الذي  (:1 رقم) قرار 
ماولي:)تفويت السيد عثمان بولعيش)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
K266831،املغربي،1111  رقم)
االجتماعية) الحصص  من  حصة 
احميطي،) الزبير  للسيد  للشركة 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.KB166215(رقم
على) ونص  الذي  (:2 رقم) قرار 
عثمان) املسيرالسيد  استقالة  ماولي:)
الحامل لبطاقة التعريف) (، بولعيش)
الوطنية رقم)K266831)من منصبه.

قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
تعيين السيد الزبير احميطي)،)الحامل)
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

KB166215)،)مسير جدود للشركة.
قرار رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)

تحدوث القانون األسا�شي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
الذي) املعنية:) البنود  رقم  بند 

ونص على ماولي:)بالتعدول.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (24 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)5897.

125I
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STAR VILLA

STAR VILLA
إعالن متعدد القرارات

STAR VILLA

 BAB(AL(BAYDA(IMM 54 APPT

 15 BOUSKOURA ، 27182،

Casablanca maroc

STAR VILLA «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

 BAB :وعنوان مقرها االجتماعي

 AL(BAYDA(IMM 54 APPT 15

 BOUSKOURA - - CASABLANCA

.MAROC

«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.426369

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)11)ماي)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ونص  الذي  (:11 رقم) قرار 

ماولي:)تفويت السيدة شتيوي بهيجة)

اصل) من  اجتماعية  حصة  (3111

لفاءدة) اجتماعية  حصة  (3111

السيد الخيمة ووسف)

على) ونص  الذي  (:12 رقم) قرار 

تعيين السيد الخيمة ووسف) ماولي:)

مسير وحيد ااشركة)

على) ونص  الذي  (:13 رقم) قرار 

ماولي:)قبول استقالة السيدة شتيوي)

بهيجة من منصب مسير للشركة)

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ونص  الذي  (:16 رقم) بند 

ماولي:)مالك الشركة)

على) ونص  الذي  (:14 رقم) بند 

ماولي:)مسير الشركة)

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)783973.

126I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE ZENNOUHI
IMPORT EXPORT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE(EL(HOURIA(N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE ZENNOUHI IMPORT

EXPORT SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس جرف ارفود - 

52111 الراشيدوة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8123

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2121 وونيو) (12 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 SOCIETE ZENNOUHI IMPORT

رأسمالها) مبلغ  (EXPORT SARL

مقرها) وعنوان  درهم  (111.111

الخامس) محمد  شارع  اإلجتماعي 

الراشيدوة) (52111 (- ارفود) جرف 

املغرب نتيجة ل):)االزمة.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

محمد الخامس جرف ارفود)-)52111 

الراشيدوة املغرب.)

و عين:

زنوحي) مصطفى  السيد(ة))

الخامس) محمد  شارع  وعنوانه(ا))

الراشيدوة) (52111 ارفود) جرف 

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالرشيدوة بتاريخ)23)وونيو)

2121)تحت رقم)311.

127I

TARIK BOUABDELLAOUI

HRAOUI HAMID
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc
HRAOUI HAMID شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1 زنقة 
E3 تجزئة باحميدة حي السعادة ظهر 
ملحلة وجدة - 61111 وجدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37289
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) (2121 وونيو) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):
هراوي) حميد  (ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (511
(ة)) السيد) لفائدة  حصة  (1.111
محمد الكبدة بتاريخ)11)وونيو)2121.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
وونيو) (23 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2121)تحت رقم)2319.
128I

CANOCAF SARL

EXINVEST
إعالن متعدد القرارات

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 13 
 NADOR ،62111 ،الناظور

MAROC
EXINVEST «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

الجيش امللكي زنقة الخنساء رقم 7، 
الطابق الثاني شقة رقم 3 - 62111 

الناظور املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.19771

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)25)ماي)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
الحـصص) تفـويت  على  املصادقة 
ماي) (25 بتاريخ) املقررة  االجتمـاعـية 
محمد،) الغافقي  السيد  بين  (2121
من) ماورا  دافن  والسيدة  جهة،) من 

جهة أخرى
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

تعيين مسيير جدود للشركة
قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
األسـا�شي) القانون  على  املصادقة 

الجدود للشركة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
ونص على) الذي  و7:) (6 رقم) بند 
حصة) (511) القجدوحي نوال) ماولي:)
(511)حصة) اجتماعية)،)ماورا دافن)

اجتماعية))
على) ونص  الذي  (:16 رقم) بند 
ماولي:)تعيين السيدة نوال القجدوحي)
قبول) بعد  للشركة  وحيد  كمسير 
استقالة السيد محمد الغافقي من)

مهام التسيير
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
18)وونيو) االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)1378.

129I

TARIK BOUABDELLAOUI

HRAOUI HAMID SARL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc
HRAOUI HAMID SARL شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

و عنوان مقرها االجتماعي رقم 
1 زنقة E3 تجزئة باحميدة حي 

السعادة ظهر ملحلة وجدة - 61111 
وجدة.
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تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37289

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

2121)تم تحويل) 11)وونيو) املؤرخ في)

الشكل القانوني للشركة من)«شركة)

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)

«شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (23 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2121)تحت رقم)2319.

131I

فيكاميد

 STE SEKKA DE

 CONSTRUCTION

 ET DE PROMOTION

IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة

فيكاميد

3، شارع الوحدة الطابق األول رقم 1 

، 93111، تطوان املغرب

 STE SEKKA DE

 CONSTRUCTION ET DE

 PROMOTION IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الزاوية 

إقامة الدوبوني س/ن املضيق 

تطوان - 93111 تطوان املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6719

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2121 وونيو) (12 املؤرخ في)

مسير جدود للشركة السيد(ة))بنعلي)

اليطفتي مهدوة كمسير آخر

تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (17 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1628.

131I

فيكاميد

 STE SEKKA DE
 CONSTRUCTION

 ET DE PROMOTION
IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جدود للشركة

فيكاميد
3، شارع الوحدة الطابق األول رقم 1 

، 93111، تطوان املغرب
 STE SEKKA DE

 CONSTRUCTION ET DE
 PROMOTION IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الزاوية 

إقامة الدوبوني س/ن املضيق 
تطوان - 93111 تطوان املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6719
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2121 وونيو) (12 املؤرخ في)
مسير جدود للشركة السيد(ة))بنعلي)

اليطفتي العربي كمسير آخر
تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (17 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1628.

132I

فيكاميد

 SEKKA DE CONSTRUCTION
 ET DE PROMOTION

IMMOBILIERE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

فيكاميد
3، شارع الوحدة الطابق األول رقم 1 

، 93111، تطوان املغرب
 SEKKA DE CONSTRUCTION

 ET DE PROMOTION
IMMOBILIERE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

و عنوان مقرها االجتماعي حي الزاوية 
إقامة الدوبوني س/ن املضيق 

تطوان - 93111 تطوان.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6719

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
2121)تم تحويل) 12)وونيو) املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة من)«شركة)
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)
«شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (17 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1628.

133I

sofoget

SNACK LOCAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra، 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
SNACK LOCAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
صالح الدون ومحمد الخامس عمارة 
القصبة - 14111 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61247
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SNACK LOCAL
وجبات) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

خفيفة.

عنوان املقر االجتماعي):)القنيطرة)

صالح الدون ومحمد الخامس عمارة)

القصبة)-)14111)القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 321 (: احساوني) حفيظ  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

 321 (: احساوني) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

 321 (: احساوني) ووسف  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

41)حصة) (: السيدة عائشة برياح)

بقيمة)111)درهم للحصة.)

 321 (: احساوني) حفيظ  السيد 

بقيمة)111)درهم.

 321 (: احساوني) سعيد  السيد 

بقيمة)111)درهم.

 321 (: احساوني) ووسف  السيد 

بقيمة)111)درهم.

41)بقيمة) (: السيدة عائشة برياح)

111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حفيظ احساوني عنوانه(ا))

القنيطرة)14111)القنيطرة املغرب.

السيد سعيد احساوني عنوانه(ا))

القنيطرة)14111)القنيطرة املغرب.

السيد ووسف احساوني عنوانه(ا))

القنيطرة)14111)القنيطرة املغرب.

عنوانه(ا)) برياح  عائشة  السيدة 

القنيطرة)14111)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حفيظ احساوني عنوانه(ا))

القنيطرة)14111)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)22)وونيو)

2121)تحت رقم)83527.

134I
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LOCSPACE

LOCSPACE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

LOCSPACE
طريق املر�شى كلم3، رقم 69 العيون 

، 71111، العيون املغرب
LOCSPACE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

املر�شى، كلم 3، رقم 69، العيون - 
71111 العيون املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.31967
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 ماي) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):
التاقي بشراوي) (ة)) تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (511
(ة)) السيد) لفائدة  حصة  (1.111

العالم أبا بتاريخ)23)وونيو)2121.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
وونيو) (23 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1951/2121.
135I

FICASUD

SMDR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F(N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
SMDR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة خالد 
إبن الوليد تجزئة رقم 149 جيليز 
مراكش - 41111 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.113191
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت  (2121 وناور) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد)(ة))طارق برادة)511 
 1.111 أصل) من  اجتماعية  حصة 
حصة لفائدة السيد)(ة))محمد جواد)

برادة بتاريخ)16)وناور)2121.
برادة) طارق  (ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (251
(ة)) السيد) لفائدة  حصة  (1.111
 AGATHE SUZY LOUISE MARIE
بتاريخ) ((FILLION (Ep VAISSIERE

13)وناور)2121.
برادة) طارق  (ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (251
(ة)) السيد) لفائدة  حصة  (1.111
بتاريخ) (THIERRY ERIC VAISSIERE

13)وناور)2121.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
فبراور) (11 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)121451.
136I

FLEG MAROC

FLEG MAROC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FLEG MAROC
15 شارع االبطال رقم 4 حي اكدال 

الرباط ، 11181، الرباط املغرب
FLEG MAROC شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد(في 
طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 15 شارع 
االبطال رقم 4 حي اكدال الرباط - 

11181 الرباط املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.132969

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2121 ماي) (24 في) املؤرخ 
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 FLEG MAROC الوحيد) الشريك 
درهم) (111.111 رأسمالها) مبلغ 
شارع) (15 اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 
الرباط) اكدال  حي  (4 رقم) االبطال 
ل) نتيجة  املغرب  الرباط  (11181  -
املتعلقة) والصعوبات  االكراهات  (:

بالنشاط التجاري..

و حدد مقر التصفية ب)15)شارع)
(- حي اكدال الرباط) (4 االبطال رقم)

11181)الرباط املغرب.)
و عين:

بوستيك) محمد  السيد(ة))
تجزئة سال الجدودة رقم) وعنوانه(ا))
1136)احصين سال الجدودة)11111 

سال املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (23 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2121)تحت رقم)115681.
137I

omri compta sarl au

 INCLUSIVE MOROCCO
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

omri compta sarl au
 N°4 LOT(AL(MAGHREB(AL

JADID ، 92000، larache(maroc
 INCLUSIVE MOROCCO SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي ،شارع املولى إسماعيل 
إقامة الزهراء - طنجة - 91151 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117151
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INCLUSIVE MOROCCO SARL
الهدف) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االجتماعي):

وكالة أسفار وخصوصا ماولي):

التوزيع عبر اإلنترنيت والبيع عن)

بعد لجميع املنتجات السياحية.)

اإلنترنيت) عبر  والبيع  التنظيم 

أو) الفردوة  األقامات  أو  للسفريات 

الجماعية.

في) للغرف  اإلنترنيت  عبر  الحجز 

مؤسسات األوواء)السياحي.)

انتاج أو بيع الباقات السياحية

العمليات) جميع  وعموما 

التي) والعقارية  التجارية  الصناعية 

تهدف)ءالى تطوير مهام الشركة.

.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

السفلي)،شارع املولى إسماعيل إقامة)

طنجة) (91151 (- طنجة) (- الزهراء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 (: الشنتوف) رانية  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

السيد بالل الحمومي):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة رانية الشنتوف عنوانه(ا))

االمريكية) الدكالي  شعيب  ابي  شارع 

طنجة)91151)طنجة املغرب.

عنوانه(ا)) الحمومي  بالل  السيد 
 12 رقم) (47 زنقة) م/ب  السالم  حي 

القصر الكبير) (92151 القصر الكبير)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة رانية الشنتوف عنوانه(ا))

االمريكية) الدكالي  شعيب  ابي  شارع 

طنجة)91151)طنجة املغرب

عنوانه(ا)) الحمومي  بالل  السيد 
 12 رقم) (47 زنقة) م/ب  السالم  حي 

القصر الكبير) (92151 القصر الكبير)

املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (17 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)5313.

138I

FIDUCO TANTAN

GARDOUZ
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FIDUCO TANTAN

 AVENUE(HASSAN(II ، 82010،

TAN-TAN maroc

GARDOUZ شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

االداري الوطية - 82111 طانطان 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1521

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم) (2121 وونيو) (15 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم«) (2.991.111«

 3.111.111» إلى) درهم«) (11.111«

تقدوم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدوة أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (24 االبتدائية بطانطان بتاريخ)

2121)تحت رقم)176/2121.

139I

CAF MAROC

CONTEXT TRAVAU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

CONTEXT TRAVAU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
الجراري، حومة الريصاني، زنقة 91 

رقم 11 - 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117881
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONTEXT TRAVAU
أشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البناء.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 91 زنقة) الجراري،)حومة الريصاني،)

رقم)11 - 91111)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد كريم بكراوي):)811)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
 211 (: البجداون) مليكة  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) بكراوي  كريم  السيد 
زنقة القا�شي عياض رقم)26 91111 

طنجة املغرب.
البجداون) مليكة  السيدة 
زنقة القا�شي عياض رقم) عنوانه(ا))

26 91111)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) بكراوي  كريم  السيد 
زنقة القا�شي عياض رقم)26 91111 

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (25 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)243918.
141I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

AZROUT ALIMENTATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard، Al(Qods، Lot 157
 Al(Majd، 1er(Etage، Appart

 N°6، BP 64، Aouama – Tanger،
90000، TANGER(MAROC

 AZROUT ALIMENTATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة(في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 157 

شارع القدس ،اقامة املجد،الطابق 
1،الرقم 6 - 91111 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.99175
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2121 وونيو) (12 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) (AZROUT ALIMENTATION
وعنوان) درهم  (11.111 رأسمالها)
157)شارع القدس) مقرها اإلجتماعي)
 6 1،الرقم) املجد،الطابق) ،اقامة 
(: ل) نتيجة  املغرب  طنجة  (91111  -

توقف النشاط.
 157 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
املجد،الطابق) ،اقامة  القدس) شارع 

1،الرقم)6 - 91111)طنجة املغرب.)
و عين:

ازروت) الكريم  عبد  السيد(ة))
شارع ابن بطوطة الرقم) وعنوانه(ا))
اصيلة املغرب كمصفي) (91151  29

(ة))للشركة.
ازروت) محمد  السيد(ة))
شارع ابن بطوطة الرقم) وعنوانه(ا))
اصيلة املغرب كمصفي) (91151  29

(ة))للشركة.
ازروت) القادر  عبد  السيد(ة))
شارع ابن بطوطة الرقم) وعنوانه(ا))
اصيلة املغرب كمصفي) (91151  29

(ة))للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (24 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)243838.

141I

ZHAR AHMED

B.H.S PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ZHAR AHMED
 HAY(QODS(BENSOUDA ، 11

30030، FES(MAROC
B.H.S PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي القطعة 

رقم 3 تجزئة كريم املرجة واد فاس - 
31131 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68551

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 B.H.S (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.PROMO
منعش) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
القطعة) (: عنوان املقر االجتماعي)
رقم)3)تجزئة كريم املرجة واد فاس)-)

31131)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد هشام الرفاعي):)333)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
حصة) (333 (: السيد سعيد باهي)

بقيمة)111)درهم للحصة.
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حصة) (334 (: السيد احمد ازهر)
بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الرفاعي  هشام  السيد 
املرجة) (2 تجزئة محمد الطابق) (188

واد فاس)31131)فاس املغرب.
عنوانه(ا)) باهي  سعيد  السيد 
الزهر فاس الجدود فاس) جامع  (35

31111)فاس املغرب.
عنوانه(ا)) ازهر  احمد  السيد 
تجزئة جنان الزهر املرجة فاس) (74

31131)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الرفاعي  هشام  السيد 
املرجة) (2 تجزئة محمد الطابق) (188

واد فاس)31131)فاس املغرب
عنوانه(ا)) باهي  سعيد  السيد 
الزهر فاس الجدود فاس) جامع  (35

31111)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (24 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3184/2121.
142I

TILASIN sarl-au

TILASIN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TILASIN sarl-au
 HANAE 3 HAY(SALAM 163
 OUINATSERRAK ، 60000،

OUJDA MAROC
TILASIN شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 163 هناء 
3 حي السالم عوينت السراق - 

61111 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37147
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 أبريل) (15

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TILASIN
شركة) (- (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الخدمات التجارية
-)أعمال مختلفة.

 163 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- 3)حي السالم عوينت السراق) هناء)

61111)وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: بورعد) وحيى  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد وحيى بورعد عنوانه(ا))حي)
 61111  23 رقم) (28 زنقة) علي  املير 

وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد وحيى بورعد عنوانه(ا))حي)
 61111  23 رقم) (28 زنقة) علي  املير 

وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
أبريل) (21 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2121)تحت رقم)1484.
143I

sofoget

 PARA PHARMACIE IDEAL
CITY

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

sofoget
 Kenitra، 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

 PARA PHARMACIE IDEAL CITY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
15 طريق عنترة 14111 القنيطرة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.53497

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) (2121 ماي) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بلمزوار) رقية  (ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.111
1.111)حصة لفائدة السيد)(ة))نادوة)

بلمزوار بتاريخ)17)ماي)2121.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)22)وونيو)

2121)تحت رقم)83534.

144I

PF EXPERTS

KAF YOD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PF EXPERTS
32 زنقة ابن عطية، عمارة بنعبد 
الرازق ، كليز مراكش ، 41111، 

مراكش املغرب
KAF YOD شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عند بف 
اكسبير 32 شارع ابن عطية عمارة 

ابن عبد الرازق شقة 13 جليز 
مراكش - 41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116357
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (19
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 KAF (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YOD
مقاولة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
فرعية لتكنوجيا املعلومات وخدمات)

االعمال.
:)عند بف) عنوان املقر االجتماعي)
ابن عطية عمارة) شارع  (32 اكسبير)
ابن عبد الرازق شقة)13)جليز مراكش)

- 41111)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 11.111 (: الكرماعي) امين  السيد 

حصة بقيمة)11)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) الكرماعي  امين  السيد 
فيال)1)بارك اكدال املنطقة السياحية)
مراكش) (41111 مراكش) اكدال 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الكرماعي  امين  السيد 
فيال)1)بارك اكدال املنطقة السياحية)
مراكش) (41111 مراكش) اكدال 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (24 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125375.
145I

sofoget

 PARA PHARMACIE IDEAL
CITY

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جدود للشركة

sofoget
 Kenitra، 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
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 PARA PHARMACIE IDEAL CITY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
15 طريق عنترة - 14111 القنيطرة 

املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.53497

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تعيين) تم  (2121 ماي) (17 في) املؤرخ 
السيد(ة)) للشركة  جدود  مسير 

بلمزوار نادوة كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)22)وونيو)

2121)تحت رقم)83534.
146I

sofoget

AMBASSY CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

sofoget
 Kenitra، 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
AMBASSY CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 زاوية 

شارع إمام علي وابن خلدون رقم 1 
14111 القنيطرة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.44999
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 وونيو) (24 في) املؤرخ 

املصادقة على):
محمد عكوك) (ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (7.211
(ة)) السيد) لفائدة  حصة  (21.111

سهام بتهامي بتاريخ)24)وونيو)2121.
محمد عكوك) (ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.266
21.111)حصة لفائدة السيد)(ة))ريم)

عكوك بتاريخ)24)وونيو)2121.

محمد عكوك) (ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.267
(ة)) السيد) لفائدة  حصة  (21.111

أووب عكوك بتاريخ)24)وونيو)2121.
محمد عكوك) (ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.267
(ة)) السيد) لفائدة  حصة  (21.111
24)وونيو) صالح الدون عكوك بتاريخ)

.2121
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)22)وونيو)

2121)تحت رقم)83536.
147I

ESPACE CONSULTING

PROMOSOLID
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ESPACE CONSULTING
 AV(ALLAL(BEN(ABDELLAH، 11

 BUREAUX(MENARA، VN ،
30000، FES(MAROC

PROMOSOLID شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 43، 

بلوك 1، تجزئة الحدوقة، واد فاس - 
31111 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36919
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2121 ماي) (19 في) املؤرخ 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  (PROMOSOLID
مقرها) وعنوان  درهم  (31.111
تجزئة) (،1 بلوك) (،43 اإلجتماعي رقم)
فاس) (31111 (- واد فاس) الحدوقة،)
الغرض) انتهاء) (: ل) نتيجة  املغرب 

اإلجتماعي.
(،43 و حدد مقر التصفية ب رقم)
1،)تجزئة الحدوقة،)واد فاس،) بلوك)

- 31111)فاس املغرب.)
و عين:

محمد) عرا�شي  السيد(ة))
وعنوانه(ا))فاس)31111)فاس املغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (17 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)2943.
148I

محمد دحماني

BEL DRIP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

محمد دحماني
65، شارع عالل بن عبد هللا ، 
33311، اوطاط الحاج املغرب

BEL DRIP شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 289 
حي النهضة أوطاط الحاج 33311 

أوطاط الحاج املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1959
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BEL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DRIP
تجهيز) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
الق�شي املوضعي،)مقاولة في األشغال)

املختلفة.
 289 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 33311 الحاج) أوطاط  النهضة  حي 

أوطاط الحاج املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 (: بلمندولي) حميد  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

 511 (: بلمندولي) العالمي  السيد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حميد بلمندولي عنوانه(ا))
رقم)453)تجزئة موالي علي الشريف)

65811)تاوريرت املغرب.
السيد العالمي بلمندولي عنوانه(ا))
 33311 املحمية) بلحلو  أوالد  دوار 

أوطاط الحاج املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العالمي بلمندولي عنوانه(ا))
 33311 املحمية) بلحلو  أوالد  دوار 

أوطاط الحاج املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (23 بتاريخ) ببوملان  االبتدائية 

2121)تحت رقم)228/2121.
149I

FICOMPTA

HYPER IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FICOMPTA
 N° 6 RUE(ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME(ETAGE(FES
، 30000، FES(MAROC

HYPER IMMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 8 
الطابق األول إقامة مكاتب بالس 

شارع عبد الكريم الخطابي - 31111 
فاس املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.38721

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2121 ماي) (25 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
إقامة مكاتب) الطابق األول  (8 «رقم)
(- الخطابي) الكريم  بالس شارع عبد 
«مكاتب) إلى) املغرب«) فاس  (31111
عالل بن عبد هللا،)الطابق الخامس،)
شارع عالل بن عبد) (41 مكتب رقم)

هللا)-)31111)فاس املغرب«.
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باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (24 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3191.

151I

FLASH ECONOMIE

MOROPACK
إعالن متعدد القرارات

 MOROPACK

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها:211.111 درهم

مقرها االجتماعي: تجزئة 47 زنقة 11 

ب س 4 حي الصدري رقم 61-56 - 

الدار البيضاء 
رقم التقييد في السجل التجاري: 

249499

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ بتاريخ)28)دجنبر)2121

لشركة) الوحيد  الشريك  قرر 

MOROPACK)ما ولي:

السيد) بين  الحصص  -تفويت 

 2111 باع) الذي  محسن  شنتوبي 

حصة للسيد فرحات مصطفى

مصطفى) فرحات  السيد  -تعيين 

السيد) واستقالة  للشركة  كمسير 

شنتوبي محسن

تواقيع النظام األسا�شي للشركة

القيام) قصد  الصالحيات 

باإلجراءات.)

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)11783335 

151I

بريفات سوليسيون

بريفات سوليسيون ش م م 

PRIVATE SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

بريفات سوليسيون

11 زنقة الحرية، الطابق 3، شقة 
رقم 5 ، 21121، الدار الـبـيـضـــاء 

املغرب

بريفات سوليسيون ش م م 
PRIVATE SOLUTIONS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ، زنقة 
الحرية، الطابق التالث،الرقم 

5 - 21121 الدر البيضاء اململكة 
املغربية.

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
515333

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)بريفات)
 PRIVATE م) م  ش  سوليسيون 

.SOLUTIONS
التجارة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
بشكل عام،)الشراء،)البيع،)االستراد،)
تقد وم مواد الكهرباء)من) التصدور،)
مباشر) بشكل  املرتبطة  صنف  أي 
املنجمية) واالليات  مباشر  غير  أو 

والصناعية.
زنقة) (، (: االجتماعي) املقر  عنوان 
التالث،الرقم) الطابق  الحرية،)
اململكة) البيضاء) الدر  (21121  -  5

املغربية..
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 751 (: بوجمعة) العرومي  السيد 
حصة بقيمة)75.111)درهم للحصة.

 251 (: سرو) العالي  عبد  السيد 
حصة بقيمة)25.111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

بوجمعة) العرومي  السيد 
عنوانه(ا))تجزئة مبرور فاطنة رقم)24 
طريق أسفي)41161)مراكش اململكة)

املغربية.

السيد عبد العالي سرو عنوانه(ا))
حي بوسحاب لعزيب القليعة)86613 

أوت ملول اململكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد العالي سرو عنوانه(ا))
حي بوسحاب لعزيب القليعة)86613 

أوت ملول اململكة املغربية
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)515333.
152I

FLASH ECONOMIE

ENIBAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

“ ENIBAT“
شركة محدودة املسؤولية رأسمالها 

12.000،00 درهم
املقر اإلجتماعي: شقة رقم 8 الساللم 

رقم 231 بلوك ج داراألمان أ.س 
الدار البيضاء 

-1)بمقت�شى قرار الشركاء)للشركة)
بتاريخ) املسجل  (»ENIBAT» املسماة)

15)دجنبر2118،)تقرر ما ولي:
·)الحل املسبق للشركة.

تمار،) بن  محمد  السيد  تعيين  (·
كمصفي للشركة.

باملقر) التصفية  محل  تعيين  (·
 8 رقم) شقة  للشركة:) االجتماعي 
الساللم رقم)231)بلوك ج دار األمان)

أ.س الدار البيضاء
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت عدد)783726 
قصد النشر واإلعالن

153I

PROXY FINANCE

SCIENCE NEVER LIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PROXY FINANCE
 Angle Yaacoub El Mansour
 Et(Av(Allal(El(Fassi، Imm 24

 (espace(Assafwa)، 3eme
 Etage، Bureau(N° 23 ، 40000،

MARRAKECH MAROC
SCIENCE NEVER LIES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

حمان الفطواكي رقم 173 الطابق 
السفلي املحاميد مراكش - 41111 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116181
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SCIENCE NEVER LIES
غرض الشركة بإوجاز):)-)التدريب)

على التجارة.
-)تدريب احترافي)؛

االجتماعية) الشبكات  إدارة  (-
(إدارة املجتمع))؛

-)تشكيل عبر اإلنترنت)؛
-)دروس التقوية)؛

والندوات) املؤتمرات  تنظيم  (-
وأنشطة بناء)الفريق وإدارة اإلجهاد)؛.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الطابق) (173 رقم) الفطواكي  حمان 
 41111 (- املحاميد مراكش) السفلي 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
11)حصة) (: السيدة اومان اخزان)

بقيمة)111)درهم للحصة.
حصة) (11 (: السيد وسام اخزان)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه(ا)) اخزان  اومان  السيدة 
 41111 حي ابيضار اوت اورير الحوز)

مراكش املغرب.
عنوانه(ا)) اخزان  وسام  السيد 
 574/1 س عمارة سعادة) (1 املسيرة)

رقم)14 41111)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) اخزان  اومان  السيدة 
 41111 حي ابيضار اوت اورير الحوز)

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (21 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125217.
154I

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

SB HAWZYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE
 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
SB HAWZYA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

البريكات الجماعة القروية اوالد 
حمدان - 24141 الجدودة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18219
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SB (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HAWZYA
تربية) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الدجاج البياض.
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اوالد) القروية  الجماعة  البريكات 

حمدان)-)24141)الجدودة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 341 (: السيد الشروقات عبدهللا)
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

 331 (: مراد) الشروقات  السيد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

:  السيد الشروقات عبدالرحمان)
331)حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عبدهللا) الشروقات  السيد 
 9 2)رقم) 2)زنقة) البرنو�شي) عنوانه(ا))

البرنو�شي)21111)البيضاء)املغرب.
السيد الشروقات مراد عنوانه(ا))
9)البرنو�شي) 2)رقم) 2)زنقة) البرنو�شي)

21111)البيضاء)املغرب.
عبدالرحمان) الشروقات  السيد 
 9 2)رقم) 2)زنقة) البرنو�شي) عنوانه(ا))

البرنو�شي)21111)البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الشروقات مراد عنوانه(ا))
9)البرنو�شي) 2)رقم) 2)زنقة) البرنو�شي)

21111)الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالجدودة بتاريخ)13)وونيو)

2121)تحت رقم)-.

155I

DAMO CONSULTING SARL

IFRFAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

DAMO CONSULTING SARL
 AV(PASTEUR 1° ETG(N°18 54

 TANGER(tanger، tanger،
90000، tanger(MAROC

IFRFAN شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 54 شارع 
باستور الطابق االول رقم 21 - 

91111 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.68313

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 وونيو) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ادريس بوسنة) (ة)) تفويت السيد)
 111 حصة اجتماعية من أصل) (33
عبد العالي) (ة)) حصة لفائدة السيد)

احنوت بتاريخ)11)وونيو)2121.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
وونيو) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)243777.
156I

 AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle A2CM sarl

SCALEDESK
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
دواموند، الطابق األول ، مكتب رقم 

3 ، 91111، طنجة املغرب
SCALEDESK شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

ابراهيم الروداني شارع السينا إقامة 
بتهوفن 2 الطابق 3 رقم 82 طنجة - 

91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117831
 11 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو)
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SCALEDESK

(: بإوجاز) الشركة  غرض 
والخدمات) البرمجة،املعلوميات،)

الرقمية.
ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ابراهيم الروداني شارع السينا إقامة)
(- 82)طنجة) 3)رقم) الطابق) (2 بتهوفن)

91111)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 111 (: وسيم) لعموري  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
لعموري وسيم عنوانه(ا)) السيد 
 RTE MITTELHAUSBERGEN  135

STRASBOURG 67211)فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
لعموري وسيم عنوانه(ا)) السيد 
 RTE MITTELHAUSBERGEN  135

STRASBOURG 67211)فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (25 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)243872.
157I

COMPTAMAR EXPERTISE

TF INDUS
إعالن متعدد القرارات

COMPTAMAR EXPERTISE
 AV LALLA YACOUT

 CASABLANCA، 20530،
CASABLANCA MAROC

TF INDUS «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: بناوة 
رقم 232 محل رقم 232/14 شارع 

باحماد زاوية ساحة املحطة - - 
البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.322581
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)13)مارس)2121
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تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ونص  الذي  (:11 رقم) قرار 
ببناوة) الكائن  الفرع  إغالق  ماولي:)
شارع) (14/232 محل رقم) (232 رقم)
باحماد زاوية ساحة املحطة البيضاء

على) ونص  الذي  (:12 رقم) قرار 
ماولي:)تحويل املقر االجتماعي إلى بناوة)
شارع) (14/232 محل رقم) (232 رقم)
باحماد زاوية ساحة املحطة البيضاء

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)
النظام األسا�شي التالية:)

على) ونص  الذي  (:14 رقم) بند 
ببناوة) االجتماعي  املقر  وقع  ماولي:)
شارع) (14/232 محل رقم) (232 رقم)

باحماد زاوية ساحة املحطة
على) ونص  الذي  (:17-1 رقم) بند 
أحد) سكنى  محل  تحيين  ماولي:)

املسيرون
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784133.
158I

AJBAR CONSULTING

STE ILRINE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AJBAR CONSULTING
 Bureaux Nour Rue EL Houssine

 AL(Khadar(N°2 ، 30050، FES
املغرب

STE ILRINE شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 
28 الطابق 4 مكاتب الصفاء طريق 
صفرو موالي رشيد - 31111 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68553
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (11
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ILRINE
التجارة) (- (: غرض الشركة بإوجاز)

الحرة.
جميع) واستيراد  وبيع  شراء) (-

منتجات الصرف الصحي
-)نقل البضائع لحساب الغير..

مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
طريق) مكاتب الصفاء) (4 الطابق) (28
فاس) (31111 (- صفرو موالي رشيد)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: أبوفارس) معاد  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) أبوفارس  معاد  السيد 
99)تجزئة زينب)1)الشقة)4)الدكارات)

31111)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) أبوفارس  معاد  السيد 
99)تجزئة زينب)1)الشقة)4)الدكارات)

31111)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (24 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3185.

159I

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

GHONAN IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE IBN ROCHD
شارع الحسن الثاني رقم 81 حي 
 avenue سيطا سوق السبت

 hassan 2 n°81 cité(suta(souk
sebt، 23550، سوق السبت املغرب

GHONAN IMMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املستقبل الرقم 82 حي سيدي 

الحضري سوق السبت - 23551 
سوق السبت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
273

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GHONAN IMMO
منعش) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
سيدي) حي  (82 الرقم) املستقبل 
 23551 (- السبت) سوق  الحضري 

سوق السبت املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:)1.111.111 

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.511 (: مراد) رزقاوي  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
 2.511 (: خليفة) رزقاوي  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
السيد رزقاوي عبد العالي):)2.511 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
 2.511 (: حميد) رزقاوي  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) مراد  رزقاوي  السيد 
تجزئة املستقبل حي سيدي الحضري)

23551)سوق السبت املغرب.
عنوانه(ا)) رزقاوي خليفة  السيد 
تجزئة املستقبل حي سيدي الحضري)

23551)سوق السبت املغرب.

العالي) عبد  رزقاوي  السيد 
ازمام) اوالد  زهرة  اوالد  عنوانه(ا))

23551)سوق السبت املغرب.
عنوانه(ا)) حميد  رزقاوي  السيد 
تجزئة املستقبل حي سيدي الحضري)

23551)سوق السبت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) مراد  رزقاوي  السيد 
تجزئة املستقبل حي سيدي الحضري)

23551)سوق السبت املغرب
عنوانه(ا)) رزقاوي خليفة  السيد 
تجزئة املستقبل حي سيدي الحضري)

23551)سوق السبت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بسوق السبت اوالد النمة)
رقم) تحت  (2121 وونيو) (25 بتاريخ)

.169
161I

FIDUCIAIRE BILAL

SLIMANI EQUIPRO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

FIDUCIAIRE BILAL
 BP(S64 MEKNES(PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
SLIMANI EQUIPRO شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 47 شارع 

ابن خلدون - 51111 مكناس 
املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42311
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
2121)تقرر إنشاء) 15)ماي) املؤرخ في)
التسمية) تحت  للشركة  تابع  فرع 
والكائن) (SLIMANI EQUIPRO
بالعنوان سفلي عمارة س141)تجزئة)
مكناس) (51111 (- الزيتون) رياض 
السيد(ة)) طرف  من  واملسير  املغرب 

سليماني محمد.
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باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (24 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2121)تحت رقم)3111.

161I

FIDUCIAIRE BILAL

SALBIB PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE BILAL

 BP(S64 MEKNES(PRINCIPAL

 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc

SALBIB PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 29 

جناح 4 تجزئة قرطبة - 51111 

مكناس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.38619

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2121 دجنبر) (14 في) املؤرخ 

شركة ذات) (SALBIB PROMO حل)

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  درهم  (111.111

تجزئة) (4 جناح) (29 رقم) اإلجتماعي 

املغرب) مكناس  (51111 (- قرطبة)

نتيجة لعدم القدرة املادوة.

و عين:

سالك) لحبيب  السيد(ة))

تجزئة) (4 جناح) (29 رقم) وعنوانه(ا))

املغرب) مكناس  (51111 قرطبة)

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

رقم) وفي  (2121 دجنبر) (14 بتاريخ)

 51111 (- تجزئة قرطبة) (4 جناح) (29

مكناس املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (24 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2121)تحت رقم)3118.

162I

مكتب بازوك للمحاسبة

STE AGLOS ZELMAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

مكتب بازوك للمحاسبة
زنقة امالل رقم154 سيدي بوملان 

كردميت تنجداد الرشيدوة ، 
52611، تنجداد املغرب

STE AGLOS ZELMAT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
سيدي وحي فركلة العليا تنجداد 

الرشيدوة - 52611 تنجداد املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.13559

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2121 وونيو) (17 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»211.111)درهم«)أي من)«211.111 
عن) درهم«) (411.111» إلى) درهم«)
أو) نقدوة  حصص  تقدوم  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالرشيدوة بتاريخ)25)وونيو)

2121)تحت رقم)2121/316.
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 AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle A2CM sarl

UNITRY INVESTMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
دواموند، الطابق األول ، مكتب رقم 

3 ، 91111، طنجة املغرب
UNITRY INVESTMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

ابراهيم الروداني شارع السينا إقامة 
بتهوفن 2 الطابق 3 رقم 82 طنجة - 

91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

117843

 16 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.UNITRY INVESTMENT

إدارة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املوانئ.

ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ابراهيم الروداني شارع السينا إقامة)
(- 82)طنجة) 3)رقم) الطابق) (2 بتهوفن)

91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 KAISER HOLDING الشركة)

درهم) (111 بقيمة) حصة  (: 511

للحصة.

السيد ازعيطار عمر):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) عمر  ازعيطار  السيد 
املنظر الجميل زنقة)42)رقم)7)طنجة)

91111)طنجة املغرب.

 KAISER HOLDING الشركة)

 AVENUE DU  183 عنوانه(ا))

 PRINCE HERITIER CENTRE

 NREA( BUREAU( N( 13( RDC( ،

Tanger 91111)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) عمر  ازعيطار  السيد 
املنظر الجميل زنقة)42)رقم)7)طنجة)

91111)طنجة املغرب

الشاعر) علي  محمد  السيد 
 35 رقم) (17 حي بيلر زنقة) عنوانه(ا))

طنجة)91111)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (25 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)243878.
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مكتب السيد الحسني ووسف

SOCIETE BIMEX NEGOCE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

إنشاء)فرع تابع للشركة

مكتب السيد الحسني ووسف

مكتب رقم EB 407 الطابق 4 بلوك 

E تكنوبول 2 أكادور باي فونتي - 

اكادور ، 81111، اكادور املغرب

SOCIETE BIMEX NEGOCE شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 IMM وعنوان مقرها اإلجتماعي

 BICHA، MAGAZIN(N°1، ROUTE

 DE(TAROUDANT - 86155 AIT

.MELLOUL MAROC

إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1691

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في)15)أبريل)2121)تقرر إنشاء)

التسمية) تحت  للشركة  تابع  فرع 

 BIMEX NEGOCE BOUSKOURA

والكائن بالعنوان) (- CASABLANCA

 LOCAL( INDUSTRIEL( N°20،

 ROUTE( 1029،( AIN( JAMAA،

 BOUSKOURA - 27182

واملسير) (CASABLANCA MAROC

 BICHA السيد(ة)) طرف  من 

.MOHAMED

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (24 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1437.
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عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121)الجريدة الرسمية   14548

FLASH ECONOMIE

 KANASS TRAVAUX ET

TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

Monterey Consulting

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها 111.111 درهم

مقرها االجتماعي: 175 شارع 

الشهداء الجدودة

 KANASS TRAVAUX ET

TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة

رقم التقييد في السجل 

التجاري:8337

العام) الجمع  ملقت�شى  تبعا 

ماي) (24 بتاريخ) املؤرخ  اإلستثنائي 

2121)قرر شركاء)الشركة

ثالثة) مال  رأس  برفع  للقيام 

آالف) وعشرة  وأربعمائة  مالوين 

درهم)) درهم(3.410.000،00)

إلى) درهم)) (90.000،00) من) أي 

بإنشاء) درهم)) (3.500.000،00(

)34111))حصة جدودة وتم اإلكتتاب)

فيها ودفعها عن طريق التعويض عن)

مطالبة سائلة ومستحق الدفع عن)

(الحساب الجاري للشريك)) الشركة)

طريق) عن  املال  رأس  زيادة  تمت 

جدودة) حصة  ((34111) إصدار)

بقيمة)111)لكل منهما مرقمة من)911 

إلى)35111)ليتم إصدارها بالكامل في)

اإلشتراك سيتم استيعاب الحصص)

هذا) على  إنشاؤها  تم  التي  الجدودة 

النحو وفقا لجميع األحكام القانونية)

تاريخ) من  القدومة  الحصص  مع 

الجمع العام الحالي

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالجدودة بتاريخ)15)وونيو)

2121)تحت رقم)26615
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FLASH ECONOMIE

ESTILO ROMA
شركة التضامن

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ESTILO ROMA شركة التضامن
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

املسجد زنقة طراف ازرق - 73111 
الداخلة املغرب 

تأسيس شركة التضامن 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18717
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (23
األسا�شي لشركة التضامن باملميزات)

التالية:
شكل الشركة):)شركة التضامن.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ESTILO ROMA
الفنادق) (: بإوجاز) غرض الشركة 

وأماكن اإلقامة املماثلة..
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 73111 (- املسجد زنقة طراف ازرق)

الداخلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (341 (: وناتي عمار) السيد 

بقيمة)111)درهم للحصة.
 331 (: الحاجي) عصام  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
331)حصة) (: السيد أنس الحاجي)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) عنوانه(ا)) عمار  وناتي  السيد 
أكسيكسات رقم)18 73111)الداخلة)

املغرب.
عنوانه(ا)) الحاجي  عصام  السيد 
 73111  7 رقم) التون�شي  ام  حي 

الداخلة املغرب.

عنوانه(ا)) الحاجي  أنس  السيد 
 8 التون�شي زنقة سالمة رقم) ام  حي 

73111)الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
حي) عنوانه(ا)) عمار  وناتي  السيد 
أكسيكسات رقم)18 73111)الداخلة)

املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

وونيو)2121)تحت رقم)1121.
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CABINET FIDUCIAIR E ZAARI MED

إلت�شي ديل طنجة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET FIDUCIAIR E ZAARI
MED

 place mozart residence
 Tidghine(n° 7 tanger(place

 mozart(residence(Tidghine(n° 7
tanger، 90000، tanger املغرب
إلت�شي دول طنجة شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

موزار اقامة تدغين الطابق 2 رقم 7 
طنجة 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
111841

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) (2119 شتنبر) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
إلت�شي) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

دول طنجة.
وكالة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

اتصاالت.
ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 7 2)رقم) موزار اقامة تدغين الطابق)

طنجة)91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 31.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  -األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

بديع) سعيد  محمد  السيد 
طويل) حومت  مسنانة  عنوانه(ا))

91111)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
بديع) سعيد  محمد  السيد 
طويل) حومت  مسنانة  عنوانه(ا))

91111)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
شتنبر) (27 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2119)تحت رقم)-.
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برهيش عبد الرحيم

 IMOBILIER GROUPE IMAD
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

برهيش عبد الرحيم
22 زنقة عاءشة ام املومنين ، 
21111، الدارالبيضاء املغرب

 IMOBILIER GROUPE IMAD
CONSTRUCTION شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 محج 
مرس السلطان الطابق 1 الشقة 
رقم 3 - 21371 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 513173
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 أبريل) (28
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:



14549الجريدة الرسمية عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121) 

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 IMOBILIER GROUPE IMAD

.CONSTRUCTION
القيام) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
بجميع أعمال نجارة األملنيوم واملعدن)

والبناء)والطالء)والسباكة والدوكور.
26)محج) (: عنوان املقر االجتماعي)
مرس السلطان الطابق)1)الشقة رقم)

3 - 21371)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
1.111)حصة) (: السيد نصر عماد)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) عماد  نصر  السيد 
ج) ق  (36 رقم) (41 زنقة) املسعودوة 

21431)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) عماد  نصر  السيد 
ج) ق  (36 رقم) (41 زنقة) املسعودوة 

21431)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2121)تحت رقم)-.
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 ADAPT MANAGEMENT SOLUTIONS

CONSULTING

 ADAPT MANAGEMENT
SOLUTIONS CONSULTING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ADAPT MANAGEMENT
SOLUTIONS CONSULTING
ملتقى شارع عبد املومن وزنقة 

سومية، إقامة شهرزاد 3، الطابق 
الخامس، رقم 22، النخيل، - 

21142 ، 21142، الدار البيضاء 
املغرب

 ADAPT MANAGEMENT
 SOLUTIONS CONSULTING

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 
شارع عبد املومن وزنقة سومية، 

إقامة شهرزاد 3، الطابق الخامس، 
رقم 22، النخيل - 21142 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

517311
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (11
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ADAPT(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
 MANAGEMENT SOLUTIONS

.CONSULTING
غرض الشركة بإوجاز):)االستشارة)

في التسيير.
ملتقى) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
سومية،) وزنقة  املومن  عبد  شارع 
الطابق الخامس،) (،3 إقامة شهرزاد)
الدار) (21142 (- النخيل) (،22 رقم)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسمال  مبلغ 

100.000،00)درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  -األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة كوثر رزاق عنوانه(ا))الحي)

الجوي)27111)النواصر املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة كوثر رزاق عنوانه(ا))الحي)

الجوي)27111)النواصر املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)22471.
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بروفيد خدمات متعددة ش.م.م ش و

BARBARES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

بروفيد خدمات متعددة ش.م.م 
ش و

شارع محمد داود اقامة بدرطابق 
فوق ار�شي رقم 3 تطوان ، 93141، 

تطوان املغرب
BARBARES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد داود اقامة بدر رقم 3 - 

93131 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29729
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (31
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BARBARES
:)مقاول في) غرض الشركة بإوجاز)

مختلف اشغال البناء.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
محمد داود اقامة بدر رقم)3 - 93131 

تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد الكريم بن حدو):)511 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
السيد احمد العويني):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

حدو) بن  الكريم  عبد  السيد 
ف) بلوك  الكرامة  مركب  عنوانه(ا))
 93131 مرتيل) (12 شقة) (2 طبقة) (2

مرتيل املغرب.
عنوانه(ا)) العويني  احمد  السيد 
د) عمارة  (7 2بلوك) الكرامة) مركب 
شقة)1)مرتيل)93131)مرتيل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

حدو) بن  الكريم  عبد  السيد 
ف) بلوك  الكرامة  مركب  عنوانه(ا))
 93131 مرتيل) (12 شقة) (2 طبقة) (2

مرتيل املغرب
عنوانه(ا)) العويني  احمد  السيد 
د) عمارة  (7 2بلوك) الكرامة) مركب 
شقة)1)مرتيل)93131)مرتيل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (18 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1636.

171I

 AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle A2CM sarl

IMISA FINTECH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
دواموند، الطابق األول ، مكتب رقم 

3 ، 91111، طنجة املغرب
IMISA FINTECH شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

ابراهيم الروداني شارع السينا إقامة 
بتهوفن 2 الطابق 3 رقم 82 طنجة - 

91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117835



عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121)الجريدة الرسمية   14550

بمقت�شى عقد حر مؤرخ في)16)وونيو)
2121)تم إعداد القانون األسا�شي)
لشركة ذات مسؤلية محدودة ذات)
الشريك الوحيد باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 IMISA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.FINTECH
(: بإوجاز) الشركة  غرض 
املعلوميات) في  -استشارات 

والتكنولوجيا.
ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ابراهيم الروداني شارع السينا إقامة)
(- 82)طنجة) 3)رقم) الطابق) (2 بتهوفن)

91111)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 1.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 11 (: الحق) عبد  العسالي  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الحق) عبد  العسالي  السيد 
عنوانه(ا))حي الرياض رقم)27)سيدي)
قاسم)16111)سيدي قاسم املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

الحق) عبد  العسالي  السيد 
عنوانه(ا))حي الرياض رقم)27)سيدي)

قاسم)16111)سيدي قاسم املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (25 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)243874.
172I

COMPTA AUDIT AL YOUSR

MH&MB TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTA AUDIT AL YOUSR
العمارة رقم 634 الطابق التاني 

مكتب رقم 4 حي املسار- مراكش ، 
41111، مراكش املغرب

MH&MB(TRAVAUX(SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
العزوزية الكندافي رقم 118 مراكش 

- 41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116329
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MH&MB(TRAVAUX(SARL
غرض الشركة بإوجاز):)•أعمال أو)

تشييد متنوعة)(مقاول)
•)شراء)وبيع الرخام
•استيراد وتصدور.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
مراكش) (118 العزوزية الكندافي رقم)

- 41111)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)تسعة وتسعون سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد بيبشة):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
 491 (: الحبو�شي) مو�شى  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد بيبشة عنوانه(ا))ب)
 118 رقم) الكندافي  العزوزية  تجزئة 

مراكش.)41111)مراكش املغرب.
السيد مو�شى الحبو�شي عنوانه(ا))
9111)دوار املجد تاركة سعادة) بلوك)

مراكش)41111)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بيبشة عنوانه(ا))ب)
 118 رقم) الكندافي  العزوزية  تجزئة 

مراكش.)4111)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (24 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125356.

173I

akassri(omar

م ب ب ن كومباني
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

akassri(omar

 avenue(echbilia(zenkat 3 derb

 1 n 1 tetouan ، 93000، tetouan

maroc

م ب ب ن كومباني شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الجيش تاملكي اقامة هنية 2 الطابق 

2 رقم 6 تطوان - 93111 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29789

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (14

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)م ب ب)

ن كومباني.

االشغال) (: غرض الشركة بإوجاز)

العامة للبناء.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الجيش تاملكي اقامة هنية)2)الطابق)
تطوان) (93111 (- تطوان) (6 رقم) (2

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 511.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.511 (: نرجس) الساوح  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

: الزهراء) فاطمة  اوحدو   السيدة 

درهم) (111 بقيمة) حصة  (2.511

للحصة.)

 2.511 (: نرجس) الساوح  السيدة 

بقيمة)111)درهم.

(: الزهراء) فاطمة  اوحدو  السيدة 

2511)بقيمة)111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة الساوح نرجس عنوانه(ا))
 21 رقم) (4 عمارة) علي  جنان  اقامة 

مراكش) (41111 مراكش) مبروكة 

املغرب.

الزهراء) فاطمة  اوحدو  السيدة 

تجزئة) البالية  طنجة  عنوانه(ا))

 91111 طنجة) (215 رقم) فاسينتا 

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الساوح نرجس عنوانه(ا))
 21 رقم) (4 عمارة) علي  جنان  اقامة 

مراكش) (41111 مراكش) مبروكة 

املغرب

الزهراء) فاطمة  اوحدو  السيدة 

تجزئة) البالية  طنجة  عنوانه(ا))

 91111 طنجة) (215 رقم) فاسينتا 

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (22 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1677.

174I

akassri(omar

العيون انفيستي جروب
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

akassri(omar

 avenue(echbilia(zenkat 3 derb

 1 n 1 tetouan ، 93000، tetouan

maroc

العيون انفيستي جروب شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار دار 
بن قريش جماعة دار بن قريش رداه 

تطوان - 93111 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29687
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (17
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)العيون)

انفيستي جروب.
االشغال) (: غرض الشركة بإوجاز)

العامة للبناء)والتشطيب.
دوار دار) (: عنوان املقر االجتماعي)
بن قريش جماعة دار بن قريش رداه)

تطوان)-)93111)تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: السيد لعيون مصطفى)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
 

 1.111 (: السيد لعيون مصطفى)
بقيمة)111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد لعيون مصطفى عنوانه(ا))
الراشيدوة) (2 العاطي) عين  منطقة 

42111)الرشيدوة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لعيون مصطفى عنوانه(ا))
الراشيدوة) (2 العاطي) عين  منطقة 

42111)الرشيدوة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (16 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1614.
175I

RM CONSULTING

FATIZIN FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RM CONSULTING
 RUE MUSTAPHA ELMAANI ETG
 CASABLANCA، 20000، 219-3

CASABLANCA MAROC
FATIZIN FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
األزهر 2 مجموعة 17 إقامة 114 

محل رقم 1 حي حسني الدارالبيضاء 
- 21111 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

518115
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FATIZIN FOOD
إدارة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
والوجبات) (، وتشغيل جميع األعمال)
(، والبيتزا) (، واملطاعم) (، السريعة)
ومطعم) (، كريم) اآليس  وصالون 
الشواء) وغرفة  (، الخفيفة) الوجبات 
،)والخدمة الذاتية)،)وغرفة الشاي)،)

وطاولة التوزيع.
إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 114 إقامة) (17 مجموعة) (2 األزهر)
1)حي حسني الدارالبيضاء) محل رقم)

- 21111)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 السيدة فاااطمة الزهراء)السماللي):
درهم) (111 بقيمة) حصة  (5.111

للحصة.

 5.111 (: صبرو) زينب  السيدة 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة فاااطمة الزهراء)السماللي)
املحمدوة) حدائق  إقامة  عنوانه(ا))
21)مجموعة) 5)رقم) الطابق) (5 إقامة)
املحمدوة) (28821 املحمدوة) ميموزا 

املغرب.
السيدة زينب صبرو عنوانه(ا))حي)
 45111 الحسيمة) الجميل  الشاطئ 

الحسيمة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة زينب صبرو عنوانه(ا))حي)
 45111 الحسيمة) الجميل  الشاطئ 

الحسيمة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)783813.
176I

RM CONSULTING

MJ GLOBAL EXPERTISE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

RM CONSULTING
 RUE MUSTAPHA ELMAANI ETG
 CASABLANCA، 20000، 219-3

CASABLANCA MAROC
MJ GLOBAL EXPERTISE شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 شارع 
ابو الوقت إقامة عنبر رقم 3 بوركون 
الدارالبيضاء 21111 الدارالبيضاء 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.237835

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
2121)تم تحويل) 24)وونيو) املؤرخ في)
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
إقامة) الوقت  ابو  شارع  (13» من)
الدارالبيضاء) بوركون  (3 رقم) عنبر 

إلى) املغرب«) الدارالبيضاء) (21111
«مجمع البيرووني إقامة العنبر9)رقم)
الدارالبيضاء) (21111 (- بوركون) (5

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)783899.
177I

ABDESLAM ANTID

NOYAU SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABDESLAM ANTID
 RUE 33 N 31 OULED(EL

 HAJ(ERRACHIDIA، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

NOYAU SERVICES شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

اسرير الرشيدوة - 52111 الرشيدوة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
14715

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) (2121 فبراور) (11
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NOYAU SERVICES
بإوجاز) الشركة  غرض 
 TRANSPORT DE  :
 MARCHANDISES POUR

.AUTRUI
قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
52111)الرشيدوة) (- اسرير الرشيدوة)

املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

: الحسناوي) العالي  عبد   السيد 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الحسناوي) العالي  عبد  السيد 
 11 عنوانه(ا))شارع ابو عبد هللا رقم)
الرشيدوة)52111)الرشيدوة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

الحسناوي) العالي  عبد  السيد 
 11 عنوانه(ا))شارع ابو عبد هللا رقم)

الرشيدوة)52111)الرشيدوة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 29 بتاريخ) بالرشيدوة  االبتدائية 

مارس)2121)تحت رقم)413.
178I

hamzafid

ATLAS PRUNE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

hamzafid
 BOITE POSTALE VILLE

 NOUVELLE(HAMRIA(N°867
 MEKNES ، 50000، meknes

maroc
ATLAS PRUNE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
أرقالون تيكريكرا ا أزرو - 53111 

أزرو املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1573
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ATLAS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PRUNE

غرض الشركة بإوجاز):)-)العمليات)

الزراعية

)-)البستنة؛

-)استيراد وتصدور جميع املنتجات)

واملواد واألدوات واآلالت ذات األهمية)

للممتلكات) املباشرة  غير  أو  املباشرة 

الزراعية.)

-)-)الحصول على ومنح واستغالل)

االختراع) براءات  جميع  وتخصيص 

والتراخيص) التجارية  والعالمات 

بالغرض) املتعلقة  والعمليات 

املؤس�شي.

)-)أعمال وصفقات متنوعة؛)

املعامالت) جميع  أعم،) وبشكل  (

التجارية أو الصناعية أو املنقولة أو)

أو) األسهم  أو  املالية  أو  املنقولة  غير 

املتعلقة) ذلك  يشبه  ما  أو  املرفقات 

بالجسم) مباشرة  غير  أو  مباشرة 

املذكور أعاله أو التي قد تروج له.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 53111 (- أزرو) ا  تيكريكرا  أرقالون 

أزرو املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: السيد موحى أجيضاض)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد موحى أجيضاض عنوانه(ا))

الصميم) بن  عقى  الطالب  أوت 

53111)أزرو املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد موحى أجيضاض عنوانه(ا))

الصميم) بن  عقى  الطالب  أوت 

53111)أزرو املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (23 بتاريخ) بازرو  االبتدائية 

2121)تحت رقم)231.

179I

hamzafid

 EAST WEST BUSINESS
NETWORKING
إعالن متعدد القرارات

hamzafid

 BOITE POSTALE VILLE

 NOUVELLE(HAMRIA(N°867

 MEKNES ، 50000، meknes

maroc

 EAST WEST BUSINESS

NETWORKING «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 13 ع / 

نور شقة 11 شارع غانا - 51111 

مكناس املغرب.

«إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.46331

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)17)وونيو)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)

الذي) (: األسهم) بيع  (1- رقم) قرار 

اسليماني) -هشام  ماولي:) على  ونص 

لفاءدة) حصة  311حصة:111-) باع)
لفاءدة) حصة  (-211 مجاد،) رشيد 

موحسين الوردي

إلى) نشاط  إضافة  (2- رقم) قرار 

على) ونص  الذي  الشركة:) غرض 

غرض) إلى  نشاط  إضافة  ماولي:)

الشركة:)مكتب الدراسات)

قرار رقم)-3تحويل املقر االجتماعي:)

تحويل املقر) الذي ونص على ماولي:)

 11 نور شقة) (/ ع) (13 االجتماعي الى:)

شارع غانا مكناس

الذي) (: مسير) -4ضافة  رقم) قرار 

هشام) تعين  ماولي:) على  ونص 

اسليماني كمسير تاني)

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ونص  الذي  رقم6:) رقم  بند 

ماولي:)هشام اسليماني:)20.000،00 

مجاد:60.000،00  درهم-رشيد 

درهم،موحسين الوردي:20.000،00 

درهم

على) ونص  الذي  رقم7:) رقم  بند 

ماولي:)هشام اسليماني:)211)حصة،-
حصة،موحسين) مجاد:611) رشيد 

الوردي:211)حصة

الذي ونص على) بند رقم رقم15:)

وتم) فصاعدا  اآلن  من  ماولي:.........)

والسيد) مجاد  رشيد  السيد  تعيين 

مشاركا) مسيرا  سليماني  هشام 

للشركة لفترة غير محددة.........

الذي ونص على) بند رقم رقم16:)

الحاضر) الوقت  في  ماولي:................)

هشام) والسيد  مجاد  رشيد  السيد 

األكثر) السلطات  لديهما  سليماني 

شموال..........

الذي ونص على) بند رقم رقم18:)

الشركة ملتزمة بشكل صحيح) ماولي:)

توقيع) بها  املتعلقة  األفعال  لجميع 

منفصل للمسيرون املشاركين السيد)
رشيد ماجد والسيد هشام سليماني)

وتصرفان ضمن الحدود املشار إليها)

أعاله.

على) ونص  الذي  رقم4:) رقم  بند 

ماولي:)وقع املكتب املسجل في:)13)ع)/)

نور شقة)11)شارع غانا مكناس.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (22 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2121)تحت رقم)3157.

181I

ABDESLAM ANTID

IRRI BOUI TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ABDESLAM ANTID

 RUE 33 N 31 OULED(EL

 HAJ(ERRACHIDIA، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

IRRI BOUI TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة



14553الجريدة الرسمية عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121) 

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
تازناقت مدغرة الرشيدوة - 52111 

الرشيدوة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

14983
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 أبريل) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 IRRI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOUI TRAV
غرض الشركة بإوجاز):)-1)تركيب)
والزراعة) الزراعي  الري  أنظمة 

بالتنقيط
-2)االشغال مختلفة

-3)كراء)االالت ومعدات البناء.
قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 52111 (- تازناقت مدغرة الرشيدوة)

الرشيدوة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 671 (: اسماعيل) ابوي  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
331)حصة) (: السيد ابوي سفيان)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ابوي اسماعيل عنوانه(ا))
التمسية) اوالد دحو  امغار  اوت  دوار 

اوت ملول)81111)اكادور املغرب.
عنوانه(ا)) سفيان  ابوي  السيد 
التمسية) اوالد دحو  امغار  اوت  دوار 

اوت ملول)81111)اكادور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابوي اسماعيل عنوانه(ا))
التمسية) اوالد دحو  امغار  اوت  دوار 

اوت ملول)81111)اكادور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالرشيدوة بتاريخ)21)وونيو)

2121)تحت رقم)968.

181I

ABDESLAM ANTID

 BEN HMAD ENERGY
TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ABDESLAM ANTID
 RUE 33 N 31 OULED(EL

 HAJ(ERRACHIDIA، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 BEN HMAD ENERGY TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن الثاني حي املسيرة بوذنيب - 
52151 الرشيدوة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
14963

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 أبريل) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BEN (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HMAD ENERGY TRANS
 1- (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االشغال مختلفة
-2)نقل الوقود)

-3)محطة الوقود.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- الحسن الثاني حي املسيرة بوذنيب)

52151)الرشيدوة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد حسن بحوص):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.

 511 (: بوزكراوي) سفيان  السيد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) بحوص  حسن  السيد 
املسيرة) حي  الثاني  الحسن  شارع 

بوذنيب)52151)الرشيدوة املغرب.
بوزكراوي) سفيان  السيد 
حي االطر املكتب الجهوي) عنوانه(ا))
لالستثمار الفالحي الرشيدوة)52111 

الرشيدوة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) بحوص  حسن  السيد 
املسيرة) حي  الثاني  الحسن  شارع 

بوذنيب)52111)الرشيدوة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالرشيدوة بتاريخ)14)وونيو)

2121)تحت رقم)928.

182I

DATANAMK

داتانامك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DATANAMK
 N46 BD(ZERKTOUNI(ETG 5
 N 17 20200 CASABLANCA ،
20200، CASABLANCA(Maroc
داتانامك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 46 
شارع زرقطوني الطابق 5 رقم 17 
الدار البيضاء 21211 - 21211 

الدار البيضاء اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

496873
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) (2121 فبراور) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

داتانامك.

استشارة) (: غرض الشركة بإوجاز)

في الذكاء)االصطناعي واإلحصاء.

 46 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

 17 رقم) (5 الطابق) زرقطوني  شارع 

الدار البيضاء)21211 - 21211)الدار)

البيضاء)اململكة املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 251 (: الدعنوني) أسامة  السيد 

حصة بقيمة)211)درهم للحصة.

251)حصة) (: السيد عمر بلقصح)

بقيمة)211)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد أسامة الدعنوني عنوانه(ا))

جبران) خليل  جبران  شارع  (1 رقم)

اململكة) الجدودة  (24111 الجدودة)

املغربية.

عنوانه(ا)) بلقصح  عمر  السيد 

 824 اسكجور تجزئة معطى هللا رقم)

اململكة) مراكش  (41111 مراكش)

املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أسامة الدعنوني عنوانه(ا))

جبران) خليل  جبران  شارع  (1 رقم)

اململكة) الجدودة  (24111 الجدودة)

املغربية

عنوانه(ا)) بلقصح  عمر  السيد 

 824 اسكجور تجزئة معطى هللا رقم)

اململكة) مراكش  (41111 مراكش)

املغربية

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

فبراور)2121)تحت رقم)-.

183I



عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121)الجريدة الرسمية   14554

WAY CONSEIL

 CENTRE DE DIALYSE ET
 DES MALADIES RENALES

D’AZILAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 CENTRE DE DIALYSE ET DES

 MALADIES RENALES D’AZILAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الزاوية 
أزيالل - 22111 أزيالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4663

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (14
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 CENTRE DE DIALYSE ET DES
.MALADIES RENALES D’AZILAL

مركز) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
أمراض الدم وأمراض الكلى.

عنوان املقر االجتماعي):)حي الزاوية)
أزيالل)-)22111)أزيالل املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

الراوندي) الفاروق  عمر  السيد 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (511  :

للحصة.
حصة) (511 (: بواتو) رضا  السيد 

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الراوندي) الفاروق  عمر  السيد 
زنقة) بلوك  (13 قطاع) عنوانه(ا))
 11111 2)حي الرياض) 1)رقم) أسبيكا)

الرباط املغرب.

السيد رضا بواتو عنوانه(ا))عمارة)
7)اقامة البستان حي الفتح) 44)شقة)

حيم)11151)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رضا بواتو عنوانه(ا))عمارة)
7)اقامة البستان حي الفتح) 44)شقة)

حيم)11151)الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (26 بتاريخ) بازيالل  االبتدائية 

2121)تحت رقم)241.

184I

SARL AUH-DEV CONSULTANTS 

SBIHI TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SARL AUH-DEV CONSULTANTS
34 زنقة زمزم إقامة زمزم مكتب رقم 

8، 14111، القنيطرة املغرب
SBIHI TRANS شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 اقامة 
موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 
العزيز رقم 4 - 14111 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61115
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SBIHI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TRANS
-نقل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االشخاص
-نقل البضائع.

عنوان املقر االجتماعي):)59)اقامة)
موالي عبد العزيز شارع موالي عبد)
القنيطرة) (14111  -  4 رقم) العزيز 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: بنزونة) الهبطي  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) بنزونة  الهبطي  السيد 
 14111 املناصرة) الصبيح  دوار 

القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نور الدون بنزونة عنوانه(ا))
 14111 املناصرة) الصبيح  دوار 

القنيطرة املغرب
(- بتاريخ) تم اإلوداع القانوني ب-)

تحت رقم)-.
185I

IMP SAHARA

JRAIDI TRADING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IMP SAHARA
حي موالي رشيد بلوك 14 رقم 1 
مكرر العيون، 71111، العيون 

املغرب
JRAIDI TRADING شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مدونة 
الوفاق - 71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37217
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (23
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 JRAIDI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRADING
-بيع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
وشراء)واستيراد وتصدور جميع السلع)

الغدائية وغير الغدائية
-التجارة في العطور وااللبسة

-تجارة وتوزيع السلع.
مدونة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الوفاق)-)71111)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة فاطمة اجراودي):)1.111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
اجراودي) فاطمة  السيدة 
زنقة محمد سيدي احمد) عنوانه(ا))

رقم)11 72111)السمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
اجراودي) فاطمة  السيدة 
زنقة محمد سيدي احمد) عنوانه(ا))

رقم)11 72111)السمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (25 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1971/2121.
186I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

 MICRO BANKING
SOFTWARE
تعيين متصرفين

MICRO BANKING SOFTWARE
شركة مساهمة برأسمال311.111 

درهم
املقر االجتماعي : بناوة هاوج تيك، 
شارع النخيل، حي الرياض الرباط

 RC(Rabat : 117375
 IF: 18768900 – ICE:
111689732111122
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العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
 2121 مارس) (23 في) املؤرخ  العادي 

تقرر ما ولي:
- معاونة انتهاء والوة املتصرفين 

للشركة السيد عبد الكريم فرح، 
السيد أحمد لعسري، السيدة سناء 
سويتات، السيد ازار وونوس وشركة 

JAIDA؛ 
- تعيين السيدة مريم ميشاهوري، 
السيد أحمد لعسري، السيد ازار 
وونوس وشركة JAIDA كمتصرفين 

جدد للشركة.
اإلدارة) مجلس  محضر  بمقت�شى 

بتاريخ)23)مارس)2121)تقرر ما ولي:
مريم) السيدة  تعيين  معاونة  (-
لشركة) دائمة  كممثلة  ميشاهوري 

JAIDA؛
السيد) والوة  انتهاء) معاونة  (-
عام) مدور  كرئيس  فرح  الكريم  عبد 

للشركة؛
مجلس) رئيس  مهام  بين  فصل  (-
العام كطريقة إلدارة) اإلدارة واملدور 

الشركة؛
-)تعيين السيدة مريم ميشاهوري)
كرئيسة جدودة ملجلس إدارة الشركة.
أحمد) السيد  استقالة  معاونة  (-
عام) كمدور  منصبه  من  لعسري 

منتدب للشركة؛
لعسري) أحمد  السيد  تعيين  (-

كمدور عام جدود للشركة.)
بالسجل) القانوني  اإلوداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
تحت) (2121 وونيو) (22 في) بالرباط 

الرقم)115658.
ملخص قصد النشر

187I

hk(audit

ADVICE TEX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

hk(audit
 BD(lalla(yakout(n°149 4eme

 etg(n°111 ، 20000، casablanca
maroc

ADVICE TEX شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 45 زنقة 

عبد القادر مفتكر طابق2 شقة رقم 

4 - 21111 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

517393

 14 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو)

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ADVICE TEX

التجارة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

واألستشارة.
زنقة) (45 (: عنوان املقر االجتماعي)

عبد القادر مفتكر طابق2)شقة رقم)4 

- 21111)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

فززي) الرحمان  عبد  السيد 

 111 1.111)حصة بقيمة) االدري�شي):)

درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

فززي) الرحمان  عبد  السيد 

النسيم) تجزئة  عنوانه(ا)) االدري�شي 

 14 الشقة) (14 اقامة الكتبية عمارة)

21451)الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

فززي) الرحمان  عبد  السيد 

النسيم) تجزئة  عنوانه(ا)) االدري�شي 

 14 الشقة) (14 اقامة الكتبية عمارة)

21451)الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)-.
188I

AJBAR CONSULTING

STE 2A AGRI BIOTECH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AJBAR CONSULTING
 Bureaux Nour Rue EL Houssine

 AL(Khadar(N°2 ، 30050، FES
املغرب

STE 2A(AGRI(BIOTECH شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكاتب 
النور مكتب رقم 2 زنقة الحسين 

الخضر - 31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68559
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (28
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE 2A(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.AGRI BIOTECH
تسويق) (- (: غرض الشركة بإوجاز)
أنواع) جميع  وتصدور  واستيراد 
الزراعية) املواد واملنتجات واملعدات 

واملخبروة.
-)تصميم وتنفيذ وتطوير املشاريع)

الفالحية واملخبروة
-)تهئة املساحات الخضراء

نباتات) أنواع  وتسويق  إنتاج  (-
الفاكهة وأنواع الزينة وما وماثلها

والفعاليات) اللقاءات  تنظيم  (-
للمشاريع الفالحية واملخبروة.

مكاتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الحسين) زنقة  (2 رقم) مكتب  النور 

الخضر)-)31111)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد يسير أجبار):)1.111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) أجبار  يسير  السيد 
حي األمل ملعب الخيل) (6 زنقة) (191

31111)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) أجبار  يسير  السيد 
حي األمل ملعب الخيل) (6 زنقة) (191

31111)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (25 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3111.
189I

فيكاميد

VALTRI MED 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيكاميد
3، شارع الوحدة الطابق األول رقم 1 

، 93111، تطوان املغرب
 VALTRI MED شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

خالد ابن الوليد عمارة االمل رقم 2 - 
93111 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29793

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VALTRI MED

*معالجة) (: غرض الشركة بإوجاز)

أنواع) جميع  تدوير  وإعادة  وفرز 

النفاوات

*)دراسة األثر)،)تصميم املشروع)

استشارات) (، والتقييم) الرصد  (،

اإلستراتيجيات البيئية.

)*تنفيذ خطط اإلنقاذ والحرائق.

وجمعها) النفاوات  *إدارة  (

وتنظيفها.

)*دراسة ملفات النفاوات الخطرة.

)*البستنة)،

*)إدارة املجمعات السياحية.

مخلفات) وتصدور  *استيراد  (

االسترداد.

*)أعمال البناء)املتنوعة..

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 2 خالد ابن الوليد عمارة االمل رقم)

- 93111)تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد ر�شى حلحول):)711 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

السيد محمد أقريش):)311)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
حلحول) ر�شى  محمد  السيد 

عنوانه(ا))شارع واد سبو اقامة ناهد)
بلوك ب ط)1)رقم)13 93111)تطوان)

املغرب.

عنوانه(ا)) أقريش  محمد  السيد 
 88 رقم) (6 زنقة) عروس  بني  شارع 

كويلمة)93111)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
حلحول) ر�شى  محمد  السيد 

عنوانه(ا))شارع واد سبو اقامة ناهد)
بلوك ب ط)1)رقم)13 93111)تطوان)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (22 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1679.

191I

MOHAMED SAFRIOUI

ECONET PRESSING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC
ECONET PRESSING شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 18 زنقة 
فارسوفيا - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.431419

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر) (2121 وونيو) (17 في) املؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 ECONET الوحيد) الشريك  ذات 
 11.111 مبلغ رأسمالها) (PRESSING
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
الدار) (21111 (- فارسوفيا) زنقة  (18
حل) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء)

الشركة قبل األوان.
زنقة) (18 و حدد مقر التصفية ب)
البيضاء) الدار  (21111 (- فارسوفيا)

املغرب.)
و عين:

الحصار) محمد  السيد(ة))
 3 أنفا) طماريس  إقامة  وعنوانه(ا))
فيال)153)دار بوعزة النواصر)21111 
(ة)) كمصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)783879.

191I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

CLOUDFRET
إعالن متعدد القرارات

 CLOUDFRET
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها: 1.132.11 درهم
املقر االجتماعي: 214 شارع ابن سينا 

حي الهناء - الدار البيضاء
 RC(n° 478243 – IF(n°
 47246451 – ICE(n°
1112584781111115

الشريك) قرارات  ملحضر  تبعا 
مارس) فاتح  في  املؤرخة  الوحيد 

2121،)تقرر ما ولي:
عن) الشركة  رأسمال  زيادة  (.1

طريق حصص عينية؛
2.)تعيين مراقب حصص.

تبعا ملحضر قرارات الجمع العام)
مارس) (31 في) املؤرخ  االستثنائي 

2121،)تقرر ما ولي:
اتفاقية) على  املصادقة  (.1
املساهمة بحصص عينية وتقييمها؛)

لرفع) النهائي  االنجاز  معاونة  (.2
رأسمال الشركة عن طريق حصص)
درهم،) (1.122.111 بقدر) عينية 
الى) درهم  (11.111 مبلغ) من  لرفعه 

مبلغ)1.132.111)درهم.
3.)معاونة تفويت حصص الشركة)
األصماعي،) املهدي  السيد  لفائدة 
السيدة) البركي،) إسماعيل  السيد 

نفيسة منير والسيدة هند شهاب؛
من) و7) (6 الفصلين) تعدول  (.4

النظام االسا�شي للشركة؛
االسا�شي) النظام  اعتماد  (.5
مسؤولية) ذات  شركة  من  للشركة 
محدودة ذات شريك وحيد إلى شركة)

ذات مسؤولية محدودة؛)
إلى) الشركة  بتحويل  اقتراح  (.6

شركة مساهمة بمجلس إدارة؛
7.)تعيين مراقب التحويل؛

بالسجل) القانوني  اإلوداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
بالدار البيضاء)تحت الرقم)781172 

بتاريخ)27)ماي)2121.
ملخص قصد النشر

192I

ASHAM MOHAMED

مدرسة كليفورنيا للطالب 
الخاصة

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ASHAM MOHAMED
 AV AHMED LAHRIZI RES FAHD
 IMM 3 N°3 TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC
مدرسة كليفورنيا للطالب الخاصة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

كليفورنيا عين ملول رقم 3 - 93111 
تطوان املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29611

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)مدرسة)

كليفورنيا للطالب الخاصة.
مدرسة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

خاصة.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
كليفورنيا عين ملول رقم)3 - 93111 

تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة رحمة عالل كرماس):)451 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
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 231 (: احوكال) فطومة  السيدة 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

السيد الشريف عبد السالم):)221 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

 111 (: الشريف) ربيعة  السيدة 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة فطومة احولك عنوانه(ا))
 21 رقم) (12 شارع مكناس اقامة زيو)

طابق)5 93111)تطوان املغرب.
السالم) عبد  الشريف  السيد 
زيو) اقامة  مكناس  شارع  عنوانه(ا))
تطوان) (93111  5 طابق) (21 رقم) (12

املغرب.
كرماس) عالل  رحمة  السيدة 
بركة) محمد  الحاج  شارع  عنوانه(ا))
تطوان) (93111  14 رقم) (1 زنقة)

املغرب.
السيدة ربيعة الشريف عنوانه(ا))
شارع واد بحت رقم)12)اقامة الطيبي)
تطوان) (93111  4 رقم) (11 الطابق)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ربيعة الشريف عنوانه(ا))
شارع واد بحت رقم)12)اقامة الطيبي)
تطوان) (93111  4 رقم) (11 الطابق)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
ماي) (17 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1393.
193I

FIDUCIAIRE BAMMOU

ZINEB PRO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36، Angle(Rue(Loubnane(et
 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
ZINEB PRO شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26زنقة 
ابن ابي زرعة 39 شارع موالي 

عبدالعزيز86 مكررو شارع موالي 
عبد الرحمان اقامة رضوان مكتب 

رقم 7 - 14111 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61293
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (18
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ZINEB(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PRO
غرض الشركة بإوجاز):)مقاولة في)

نقل البضائع
املختلفة) االعمال  في  مقاولة 

والبناء
تاجير املعدات واالليات.

26زنقة) (: املقر االجتماعي) عنوان 
موالي) شارع  (39 زرعة) ابي  ابن 
موالي) شارع  مكررو  عبدالعزيز86)
مكتب) اقامة رضوان  الرحمان  عبد 

رقم)7 - 14111)القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: زباوري) ادريس  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) زباوري  ادريس  السيد 
تجزئة االسماعيلية رقم)567 14111 

القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) زباوري  ادريس  السيد 
تجزئة االسماعيلية رقم)567 14111 

القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)24)وونيو)

2121)تحت رقم)83723.
194I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

CLOUDFRET
إعالن متعدد القرارات

 CLOUDFRET
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها: 1.132.111 درهم

املقر االجتماعي: 214 شارع ابن سينا 
حي الهناء - الدار البيضاء
 RC(n° 478243 – IF(n°
 47246451 – ICE(n°
1112584781111115

العام) الجمع  ملحضر  تبعا 
االستثنائي املؤرخ في)16)أبريل)2121،)

تقرر ما ولي:
مراقب) تقرير  على  املصادقة  (.1

التحويل؛)
2.)املصادقة على تقرير التسيير.

قرار تحويل الشركة الى شركة) (.3
مساهمة،

االسا�شي) النظام  اعتماد  (.4
للشركة على شكل شركة مساهمة؛)

جبر،) ادريس  السيد  تعيين  (.5
والسيد) األصماعي  املهدي  السيد 
إسماعيل البركي كمتصرفين للشركة،
لتحويل) النهائية  املصادقة  (.6

الشركة الى شركة مساهمة،
7.)تعيين مكتب)Audicis)كمراقب)

للحسابات.
تبعا ملحضر مجلس االدارة املؤرخ)

في)16)أبريل)2121،)تقرر ما ولي:
تعيين) الشركة:) إدارة  طريقة  (.1

مدور عام للشركة واسناد مهامه،
جبر) ادريس  السيد  تعيين  (.2

كرئيس مدور عام للشركة،
3.)تعيين السيد املهدي األصماعي)

ككاتب املجلس للشركة.
بالسجل) القانوني  اإلوداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
بالدار البيضاء)تحت الرقم)782197 

بتاريخ)11)وونيو)2121.
ملخص قصد النشر

195I

OUR EXPERT

BETOMAYSA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

BETOMAYSA شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 N 7 LOT وعنوان مقرها اإلجتماعي

 399 ZONE(INDUSTRILLLE(AL

 MASSAR(MARRAKECH - 40000

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116335

 14 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو)

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BETOMAYSA

 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإوجاز

.DIVERS OU CONSTRUCTION

 N 7 LOT(:(عنوان املقر االجتماعي

 399 ZONE INDUSTRILLLE AL

 MASSAR MARRAKECH - 41111

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: الرحيم) عبد  أعتاب  السيد 

درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
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الرحيم) عبد  أعتاب  السيد 

الطابق) (5 شقة) (32 عمارة) عنوانه(ا))

2)فضاءات املحيط اوالد) 1مجموعة)

عزوز النواصر البيضاء)27182)الدار)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الرحيم) عبد  أعتاب  السيد 

الطابق) (5 شقة) (32 عمارة) عنوانه(ا))

2)فضاءات املحيط اوالد) 1مجموعة)

عزوز النواصر البيضاء)27182)الدار)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (24 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125359.

196I

AMJAD ANOUAR

ALICIA RESTAURANT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AMJAD ANOUAR

 HAY(ESSALAM(BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 84-83

SLIMANE MAROC

ALICIA RESTAURANT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 4 

دويمية - 14211 سيدي سليمان 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2973

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2121 ماي) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد)(ة))محمد حبحاب)

111)حصة اجتماعية من أصل)451 

الرا�شي) (ة)) السيد) لفائدة  حصة 

واسين بتاريخ)23)ماي)2121.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (

االبتدائية بسيدي سليمان بتاريخ)28 

وونيو)2121)تحت رقم)172.

197I

sofoget

 LE MONITEUR
IMMOBILIER

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra، 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
 LE MONITEUR IMMOBILIER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 إقامة 
موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 

العزيز رقم 4 - 14111 14111 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
61275

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (25
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MONITEUR IMMOBILIER
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)

العقاري
أشغال عامة وأعمال البناء.

 59 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
إقامة موالي عبد العزيز شارع موالي)
 14111  14111  -  4 عبد العزيز رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: عماري) منصف  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.)

 1111 (: عماري) منصف  السيد 
بقيمة)111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد منصف عماري عنوانه(ا))
القنيطرة)14111)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد منصف عماري عنوانه(ا))
القنيطرة)14111)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)28)وونيو)

2121)تحت رقم)83641.
198I

FIDUCIA-MID

F.H GLOBAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االول طريق مكناس 
ميمالل ميدلت ، 54351، ميدلت 

ميدلت
F.H GLOBAL SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

نيل أوت منصور - 54351 ميدلت 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2829

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (31
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 F.H (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GLOBAL SARL
االشغال) (: غرض الشركة بإوجاز)
بيع مواد البناء) (، املختلفة او البناء)

وكراء)االالت.
:)زنقة نيل) عنوان املقر االجتماعي)
أوت منصور)-)54351)ميدلت املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 671 (: الحشي�شي) زكرياء) السيد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

 331 (: فوزي) مصطفى  السيد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد زكرياء)الحشي�شي عنوانه(ا))
ميدلت) (54351  59 شارع طارق رقم)

املغرب.
السيد مصطفى فوزي عنوانه(ا))
ميدلت) (54351 العيا�شي) زنقة  (14

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد زكرياء)الحشي�شي عنوانه(ا))
ميدلت) (54351  59 شارع طارق رقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (18 االبتدائية بميدلت بتاريخ)

2121)تحت رقم)191.
199I

sofoget

AYYADA SHOP
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra، 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
AYYADA SHOP شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
59 شارع موالي عبدالعزيز إقامة 
موالي عبدالعزيز رقم 4 - 14111 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61281
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (13

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AYYADA SHOP

غرض الشركة بإوجاز):)استيراد

تجارة عامة.

عنوان املقر االجتماعي):)القنيطرة)

إقامة) عبدالعزيز  موالي  شارع  (59

 14111  -  4 رقم) عبدالعزيز  موالي 

القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: دبيبغ) منصف  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.)

 1111 (: دبيبغ) منصف  السيد 

بقيمة)111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) دبيبغ  منصف  السيد 

املغرب)14111)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) دبيبغ  منصف  السيد 

املغرب)14111)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)23)وونيو)

2121)تحت رقم)83645.

211I

FIDUCIA-MID

GLOBAL CVT SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

FIDUCIA-MID

رقم 98 الطابق االول طريق مكناس 
ميمالل ميدلت ، 54351، ميدلت 

ميدلت
GLOBAL CVT SARL AU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي حي 
تمالحت زاودة - 54375 ميدلت 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1597

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم تغيير) (2121 وونيو) (18 املؤرخ في)
«االستثمار) من) الشركة  نشاط 
واالستيراد) الفالحي،التصدور 
إلى) البناء«) أو  املختلفة  واالشغال 
الفالحي،التصدور) «االستثمار 

واالستيراد)،)انتاج وبيع النباتات«.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (18 االبتدائية بميدلت بتاريخ)

2121)تحت رقم)185.
211I

SHIPPING MAROCO CORPORATION

 SHIPPING MAROCO«
CORPORATION «SMC

تأسيس شركة املساهمة

 SHIPPING MAROCO
CORPORATION

 ANGLE RUES MOHAMED
 EL MESFIOUI ET CORBI
 - OUKACHA ، 20580،
CASABLANCA MAROC
 SHIPPING MAROCO«

CORPORATION »SMC «شركة 
املساهمة« 

وعنوان مقرها االجتماعي: زاوية زنقة 
محمد املسفيوي وقربي، عكاشة -، 

21581 الدار البيضاء املغرب
إعالن عن تأسيس « شركة 

املساهمة«
رقم التقييد في السجل التجاري 

.517113
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (14

األسا�شي لشركة املساهمة باملميزات)
التالية:

شكل الشركة):)شركة املساهمة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
: تسميتها) بمختصر   اإلقتضاء)

 SHIPPING MAROCO«
.CORPORATION(»SMC

إدارة،) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
صيانة واستغالل الوحدات البحرية.

عنوان املقر االجتماعي):)زاوية زنقة)
(- عكاشة) وقربي،) املسفيوي  محمد 

21581)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.
 311.111 ويبلغ رأسمال الشركة)

درهم،
مقسم كالتالي:

الشركة الشركة املغربية للهندسة)
املدنية)«صوماجيك«):)2.711)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
: روجي سحيون)  السيد جوزيف 
121)حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
السيد لوران سحيون):)61)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
 61 (: السيد جيروم لوك سحيون)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
فايس) وان  سيباستيان  السيد 
سحيون):)61)حصة بقيمة)111)درهم)

للحصة.
مجلس) أعضاء) أو  -املتصرفون 

الرقابة:)
سحيون) روجي  جوزيف  السيد 
اإلدارة) مجلس  رئيس  بصفته(ا))
األطل�شي) املحيط  (،11 عنوانه(ا))

21181)الدار البيضاء)املغرب
فايس) وان  سيباستيان  السيد 
عام) مدور  بصفته(ا)) سحيون 
األطل�شي) املحيط  شارع  (4 عنوانه(ا))
تجزئة) (v4 الشقة) األر�شي  الطابق 
الدار البيضاء) (21181 دار السوينية)

املغرب
الشركة الشركة املغربية للهندسة)
بصفته(ا)) «صوماجيك«) املدنية)
متصرف عنوانه(ا))زاوية زنقة محمد)
 21581 عكاشة) وقربي،) املسفيوي 

الدار البيضاء)املغرب

السيد لوران سحيون بصفته(ا))
متصرف عنوانه(ا))61)زنقة مصطفى)
البيضاء) الدار  (21161 املنفلوطي)

املغرب
سحيون) لوك  جيروم  السيد 
 11 عنوانه(ا)) متصرف  بصفته(ا))
الطابق) األطل�شي  املحيط  شارع 
الدار) (21181 فيل) الشقة  األر�شي 

البيضاء)املغرب
مراقب أو مراقبي الحسابات):

(ا)بصفته) عالالت) سعد  السيد 
 12 عنوانه(ا)) حسابات  مراقب 
الدار) (21251 بوجمعة) زنقة صبري 

البيضاء)املغرب
األسا�شي) النظام  مقتضيات 
وتوزيع) االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح):
اقتطاع نسبة خمسة في املائة من)
الربح الصافي للسنة املالية وخصص)
االحتياطي) الصندوق  لتكوين 
هذا) من  ونقص  أن  على  القانوني،)
الربح خسارات السنوات املنصرمة،)

إن كانت هناك خسارات.
القوائم) على  املوافقة  بعد 
التركيبية للسنة املالية والتحقق من)
تحدد) للتوزيع،) قابلة  مبالغ  وجود 
الجمعية العادوة الحصة املخصصة)

للمساهمين في شكل أرباح.
املنصوص) الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص):
ال توجد.

بقبول) متعلقة  مقتضيات 
تفويت) لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول)

له البث في طلبات القبول):
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  -.تم 
 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)-.
212I

OUR EXPERT

HYDRAVOLTEC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT
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 marrakech ، 40000، marrakech
maroc

HYDRAVOLTEC شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 N 7 LOT وعنوان مقرها اإلجتماعي
 399 ZONE(INDUSTRILLLE(AL

 MASSAR(MARRAKECH - 40000
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116379

 17 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو)
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HYDRAVOLTEC
(: بإوجاز) الشركة  غرض 
 INSTALLATION ÉLECTRIQUE ET

.HYDRAULIQUE
 N 7 LOT(:(عنوان املقر االجتماعي
 399 ZONE INDUSTRILLLE AL
 MASSAR MARRAKECH - 41111

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: شيحان) خالد  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) شيحان  خالد  السيد 
 19 زنقة اكاسيا عمارة املعلمين رقم)
العيون) (71111 العيون) حي الشهداء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) شيحان  خالد  السيد 
 19 زنقة اكاسيا عمارة املعلمين رقم)
العيون) (71111 العيون) حي الشهداء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (25 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125413.
213I

مكتب الحسابات ح ل

MVSLA PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الحسابات ح ل
21 شارع الداخلة الطابق االول قرية 
الجماعة ، 21431، الدار البيضاء 

املغرب
MVSLA PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 محج 

اللة واقوت الرقم 39 الطابق االول - 
21111 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
518467

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MVSLA PROMO
منعش) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

عقاري واملعامالت العقارية.
61)محج) (: عنوان املقر االجتماعي)
اللة واقوت الرقم)39)الطابق االول)-)

21111)البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  -األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عبداملجيد) اخوي  السيد 
عنوانه(ا))زنقة العربي البناي رقم)93 

ق ج)21431)البيضاء)املغرب.
 BELIN Ep AKHAWI السيدة)
 VERONIQUE FRANÇOISE
فرنسا) (93221 فرنسا) عنوانه(ا))

فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) عاكف  رجاء) السيدة 
39)زنقة)18)درب الحجر ق ج)21431 

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784284.
214I

FIDUCIA-MID

EZDROG TRAV SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االول طريق مكناس 
ميمالل ميدلت ، 54351، ميدلت 

ميدلت
EZDROG TRAV SARL AU شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تاشروط 

زاودة ميدلت - 54351 ميدلت 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2823

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) (2121 فبراور) (16
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EZDROG TRAV SARL AU
بيع مواد) (: غرض الشركة بإوجاز)
بالتقسيط واالشغال املختلفة) البناء)

أو البناء.
:)تاشروط) عنوان املقر االجتماعي)
ميدلت) (54351 (- ميدلت) زاودة 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:)111)درهم،)

مقسم كالتالي:
 1.111 (: السيد الزاوية مصطفى)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الزاوية مصطفى عنوانه(ا))
 54351 ميدلت) زاودة  تمالحت  حي 

ميدلت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الزاوية مصطفى عنوانه(ا))
 54351 ميدلت) زاودة  تمالحت  حي 

ميدلت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (18 االبتدائية بميدلت بتاريخ)

2121)تحت رقم)187.

215I

مكتب املوثق توفيق أبوفراس

STATION ATTAW
إعالن متعدد القرارات

مكتب املوثق توفيق أبوفراس
اقامة امليل الطابق االول شارع 

افرناج مراكش ، 41111، مراكش 
املغرب

STATION ATTAW «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: مراكش، 
الطابق الرابع، إقامة داليا ،شارع 
يعقوب املنصورو زنقة اوف سان 
لوران جليز. - 41111 مراكش 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.58575
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بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)12)أكتوبر)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
 12/11/2121 بمقت�شى عقدهبة في)
وهب السيد توفيق بلخلفي الى السيد)
حميد بلخلفي)511)حصة تعود له في)

الشركة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ونص  الذي  (:1 رقم) بند 
الجمع) اتفاق  وبمقت�شى  ماولي:)
(،12/11/2121 في) االستثنائي  العام 
صياغة) إعادة  على  الشركاء) اتفق 
كل) تعدول  والسيما  الشركة  قوانين 
بحيث وصبح) ( (: و7) (6 من الفصل)
من) كالتالي  مقسم  الشركة  رأسمال 
حصة) (511 (• حصة:) (1111 مجموع)
حصة) (511 (• للسيد حميد بلخلفي)

للسيد توفيق بلخلفي
بند رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
)تعيين السيد توفيق بلخلفي املسير)
الوحيد للشركة املذكورة أعاله ملدة)

غير محدد
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
أكتوبر) (12 التجارية بمراكش بتاريخ)

2121)تحت رقم)116194.
216I

مكتب املوثق توفيق أبوفراس

SPORT ET BIEN ETRE
إعالن متعدد القرارات

مكتب املوثق توفيق أبوفراس
اقامة امليل الطابق االول شارع 

افرناج مراكش ، 41111، مراكش 
املغرب

SPORT ET BIEN ETRE «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: مراكش ، 
إقامة داليا ،شارع يعقوب املنصور. 

- 41111 مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.11643

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)12)دجنبر)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
بمقت�شى عقد تفويت حصص في) (-
حميد) السيد  فوت  (12/12/2121
بالكامل) مراد  السيد  الى  بالخلفي 
الشركة) في  له  تعود  حصة  (6511

أعاله.
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
في) حصص  تفويت  عقد  بمقت�شى 
خالد) السيد  فوت  (12/12/2121
بالخلفي) توفيق  السيد  الى  بالخلفي 
الشركة) في  له  تعود  حصة  (6511

أعاله.
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ونص  الذي  (:1 رقم) بند 
العام) بمقت�شى اتفاق الجمع  ماولي:)
اتفق) (،12/12/2121 في) االستثنائي 
قوانين) صياغة  إعادة  على  الشركاء)
من) كل  تعدول  والسيما  الشركة 
الفصل)6)و(:(7)بحيث وصبح رأسمال)
مجموع) من  كالتالي  مقسم  الشركة 
13111)حصة:)•)6511)حصة للسيد)
توفيق بالخلفي)•)6511)حصة للسيد)

مراد بالكامل
بند رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
بالخلفي) توفيق  السيد  تعيين  (
والسيد مراد بالكامل مسيران للشركة)

املذكورة أعاله ملدة غير محدد؛
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
فبراور) (13 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)1278.
217I

ائتمانية امالو

IT CONCEPT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ائتمانية امالو
12 شارع صبري بوجمعة شقة في 
الطابق 1رقم 6 ، 21111، الدار 

البيضاء املغرب
IT CONCEPT شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 شارع 
صبري بوجمعة شقة في الطابق 
1 رقم 6 - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.413633

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) (2121 وونيو) (14 املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
الشريك الوحيد)IT CONCEPT)مبلغ)
وعنوان) درهم  (111.111 رأسمالها)
صبري) شارع  (12 اإلجتماعي) مقرها 
 -  6 رقم) (1 بوجمعة شقة في الطابق)
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (21111

ل):)عراقيل مادوة واملنافسة القوية.
و حدد مقر التصفية ب)12)شارع)
صبري بوجمعة شقة في الطابق)1)رقم)

6 - 21111)الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

املسعوي) مريم  السيد(ة))
 2 الليالي) تجزئة  (111 وعنوانه(ا))
(ة)) برشيد املغرب كمصفي) (26111

للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784332.
218I

FERSK MULTISERVICES

FERSK MULTISERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FERSK MULTISERVICES
تجزئة البحارة رقم 37 املر�شى 

العيون ، 71111، العيون املغرب
FERSK MULTISERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
البحارة رقم 37 املر�شى العيون - 

71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37115
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 FERSK(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MULTISERVICES
اشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

شبكات الكهرباء)العامة واملاء.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- العيون) املر�شى  (37 رقم) البحارة 

71111)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ووسف فرتال):)551)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
 451 (: السكوري) رضوان  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) فرتال  ووسف  السيد 
السعادة) اقامة  (17 شقة) (35 عمارة)
2)حي املحمدي اكادور)81111)اكادور)

املغرب.
السكوري) رضوان  السيد 
الجدود) اوت كضيف  حي  عنوانه(ا))
الجوالن) شارع  مكرر  (451 رقم)

ورزازات)45111)ورزازات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) فرتال  ووسف  السيد 
السعادة) اقامة  (17 شقة) (35 عمارة)
2)حي املحمدي اكادور)81111)اكادور)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (17 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1876/21.

219I
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AMJAD ANOUAR

LAROUZ CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

AMJAD ANOUAR
 HAY(ESSALAM(BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 84-83
SLIMANE MAROC

LAROUZ CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي شارع األمم 
املتحدة رقم 88 سيدي سليمان 
14211 سيدي سليمان املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2149
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 وونيو) (11 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
بيع السيارات املستعملة.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
االبتدائية بسيدي سليمان بتاريخ)23 

وونيو)2121)تحت رقم)164.
211I

S F M

TEGIC HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

S F M
 rue(Allal(ben(Abdallah ، ،71
20000، Casablanca(Maroc

TEGIC HOLDING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 
البيضاء – 119، شارع القوات 

املسلحة امللكية، الطابق السابع. - 
MAROC 21111 الدار البيضاء
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

518.567
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TEGIC(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.HOLDING
وكمن) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

غرض الشركة في:
واملصالح) املشاركات  تولي  (-
املقاوالت) أو  الشركات  جميع  في 
العقارية،) التجارية،) الصناعية،)
املالية أو غيرها،)عن طريق االكتتاب)
في) حقوق  أو  السندات  شراء) أو 
الجمعيات أو التحالفات،) الشركات،)
ومنح) التوصية  طريق  عن  أوضا  أو 
وبجميع) والقروض،) التسبيقات 

الوسائل األخرى القانونية؛
واإلنجاز) التوظيف  الشراء،) (-

لجميع القيم املنقولة؛
القيم) محفظات  جميع  تدبير  (-

املغربية أو األجنبية؛
أو) التوظيفات  جميع  دراسة  (-

االستثمارات.
الدار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
القوات) شارع  (،119 (– البيضاء)
(- السابع.) الطابق  امللكية،) املسلحة 

.MAROC(21111)الدار البيضاء
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسمال  مبلغ 

54.151.111)درهم،)مقسم كالتالي:
 TEGIC LOGISTIQUES(الشركة(-
البيضاء) الدار  التجاري.) (السجل 
119.469) : 54111111)بقيمة)111 

درهم.
 TEGIC IMMOBILIER الشركة)
البيضاء) الدار  التجاري.) (السجل 
 111 بقيمة) (51111  :  (499.573

درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) حجالي  منى  السيدة 
عبد) شارع  (،56 (– البيضاء) الدار 
الطابق الخامس) اللطيف بن قدور،)

.Maroc(21111)الدار البيضاء
السيدة واسمين العراقي عنوانه(ا))
عبد) شارع  (،56 (– البيضاء) الدار 

الطابق الخامس) اللطيف بن قدور،)
.Maroc(21111)الدار البيضاء

املمثلة) العراقي،) صوفيا  السيدة 
فيصل) السيد  والدها  طرف  من 
لدار) و�شي شرعي عنوانه(ا)) العراقي،)
شارع عبد اللطيف) (،56 (– البيضاء)
 21111 الطابق الخامس) بن قدور،)

.Maroc(الدار البيضاء
من) املمثل  العراقي،) نائل  السيد 
العراقي،) فيصل  السيد  والده  طرف 
لدار البيضاء) و�شي شرعي عنوانه(ا))
–)56،)شارع عبد اللطيف بن قدور،)
الدار) (21111 الخامس) الطابق 

.Maroc(البيضاء
عنوانه(ا)) العراقي  فيصل  السيد 
عبد) شارع  (،56 (– البيضاء) لدار 
الطابق الخامس) اللطيف بن قدور،)

.Maroc(21111)الدار البيضاء
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) حجالي  منى  السيدة 
عبد) شارع  (،56 (– البيضاء) الدار 
الطابق الخامس) اللطيف بن قدور،)

Maroc(21111)الدار البيضاء
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784.382.
211I

MORABIT CONSEIL

 CENTRALE EXPERT
INDUSTRIE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

MORABIT CONSEIL
625 شارع محمد الخامس الطابق 

الثالث رقم املكتب 29 الدار البيضاء 
، 21111، الدار البيضاء.

 CENTRALE EXPERT INDUSTRIE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي طابق 

ار�شي تيط مليل طريق ابن 
سليمان رقم 2A-2 الدار البيضاء 

casablanca 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.284979

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم) (2121 وونيو) (25 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم«) (1.111.111«

 1.511.111» إلى) درهم«) (511.111«

درهم«)عن طريق):)إدماج احتياطي أو)

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)23888.

212I

FLASH ECONOMIE

EG6 PLUS FLUIDES
إعالن متعدد القرارات

EG6 PLUS(FLUIDES 

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 1.000.000،00 درهم

 Rue Varsovie 4 : املقر اإلجتماعي

 Résidence(Chrockrolilah 6 Mers

Sultan الدار البيضاء

القرارات) موجب  بمقت�شى 

 EG6»الشركة للشركاء) الجماعية 

 8 بتاريخ) املؤرخ  (» (PLUS FLUIDES

ابريل)2121)،)تقرر ما ولي):

·)تفويت)11.111حصة كالتالي:

7.711حصة من السيد) تفويت) (·

حسن التازي إلى السيد ادريس برادة.

·)تفويت)1.311حصة من السيدة)

مونية برادة إلى السيد ادريس برادة.

السيد) من  511حصة  تفويت.) (·

ادريس) السيد  إلى  التازي  ووسف 

برادة.

السيد) من  511حصة  تفويت.) (·

عبدالرحيم) السيد  إلى  التازي  امين 

حيدان

·)استقالة حسن التازي من مهام)

تسيير الشركة وتبرئة مابدمته

·)تعيين السيد ادريس برادة مسير)

للشركة ملدة غير محدودة.



14563الجريدة الرسمية عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121) 

·)تحيين القانون األسا�شي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم  (·
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت) (2121 وونيو) (8 بتاريخ) البيضاء)

رقم)781587.
قصد النشر واإلعالن

213I

FLASH ECONOMIE

JAD FASHION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة

JAD FASHION
شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها 1.700.000،00 درهم
املقر اإلجتماعي ، محج 811 الحي 

الصناعي سيدي إبراهيم فاس
االجتماع) محضر  بمقت�شى 
 31 بتاريخ) املؤرخ  العادي  العام غير 

دجنبر2121)،)تقرر ما ولي):
إلى) تشير  العمومية  الجمعية 
استقالة املسير املرحوم عبد الهادي)
السالوي إثر وفاته كما تمنحه إبراء)

ذمة كاملة دون تحفظ إلدارته
تعيين) العامة  الجمعية  قررت 
محدودة) غير  لفترة  للشركة  مدورين 

اعتباًرا من اليوم كل من السادة):)
·)واسين السالوي

·)محمد كريم السالوي
بناًء)عليه)،)ستلتزم الشركة بشكل)
والعمليات) األعمال  بجميع  صحيح 
التوقيع) خالل  من  بها  املتعلقة 
املذكورين) للمسيرون  املنفصل 
والذي سيكون لديهم أوسع) (، أعاله)
عن) نيابة  للتصرف  الصالحيات 
والقيام) الظروف.) في جميع  الشركة 
بغرض) املتعلقة  العمليات  بجميع 

الشركة
·)تحيين القانون األسا�شي للشركة)
بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم 
بفاس) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2121 ابريل) (22 بتاريخ)

 .1979/121
قصد النشر واإلعالن

214I

BREFMA

 ORLANDO EQUIPEMENT

AUTO
إعالن متعدد القرارات

BREFMA

 N°3 IMM 20 AV(MASSAOUD

 AL WIFKAOUI SALAM AGADIR

 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC

 ORLANDO EQUIPEMENT

AUTO «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 29 زنقة 

الكرم رياض السالم أكادور - - اكادور 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.37875

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)14)ووليوز)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ونص  الذي  (:1 رقم) قرار 

االستثنائي) العام  الجمع  قرر  ماولي:)

بيع جميع حصص السيد لعبو نور)

التعريف) لبطاقة  الحامل  الدون،)

وحصص) (،J426948 رقم) الوطنية 

السيدة حرفي حنان الحاملة لبطاقة)

في) (J367165 التعريف الوطنية رقم)

 111 بسعر) حصة  (1111) الشركة)

للسيد الحسين) (، درهم لكل حصة))

التعريف) لبطاقة  الحامل  اوتالت 

قرر) كما  (،JC549839 رقم) الوطنية 

استقالة) االستثنائي  العام  الجمع 

تسيير) من  حرفي  حنان  السيدة 

الحسين) السيد  وتعيين  الشركة 

اوتالت كمسير جدود للشركة ملدة غير)

محدودة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

قرر الجمع العام االستثــنائي اضافة)

اليها أعاله للنظام) التعدوالت املشار 

االسا�شي)

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
غشت) (19 بتاريخ) باكادور  التجارية 

2121)تحت رقم)1749.
215I

BREFMA

HER TRADING

إعالن متعدد القرارات

BREFMA
 N°3 IMM 20 AV(MASSAOUD

 AL WIFKAOUI SALAM AGADIR
 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC
HER TRADING «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

 57BD :وعنوان مقرها االجتماعي
 JININE LOT RATC HAY AL

QODS CASABLANCA - - الدار 
البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.381121
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)26)مارس)2121
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
بيع) االستثنائي  العام  الجمع  قرر 
جميع حصص السيدة حنان حرفي)
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية) (،
 1111) الشركة) في  (،J367165 رقم)
111)درهم لكل حصة)) حصة بسعر)
شتوي) اوت  املجيد  عبد  للسيد  (،
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
الجمع) قرر  كما  (،JC573812 رقم)
السيدة) استقالة  االستثنائي  العام 
حنان حرفي من تسيير الشركة وتعيين)
السيدعبد املجيد اوت شتوي كمسير)

جدود للشركة ملدة غير محدودة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
قرر الجمع العام االستثــنائي اضافة)
اليها أعاله للنظام) التعدوالت املشار 

االسا�شي)

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2121)تحت رقم)777679.

216I

OSCAR MANAGEMENT

دجيرمانس ترونس 
DGERMANS TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

OSCAR MANAGEMENT
 NOUVELLE CITE ERFOUD
 N°107 ARFOUD ، 52200،

ERFOUD MAROC
 DGERMANS دجيرمانس ترونس
TRANS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
اخيت ملعب تنجداد كلميمة - 

52251 كلميمة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

14857
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 أبريل) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 DGERMANS ترونس) دجيرمانس 

.TRANS
-نقل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- كلميمة) تنجداد  ملعب  اخيت 

52251)كلميمة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (511 (: السيد محمد خويا)

بقيمة)111)درهم للحصة.
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حصة) (511 (: السيد عدي خويا)
بقيمة)111)درهم للحصة.

511)بقيمة) (: )السيد محمد خويا)
111)درهم.

بقيمة) (511 (: السيد عدي خويا)
111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) خويا  محمد  السيد 
 52251 تنجداد) ملعب  اخيت  قصر 

تنجداد املغرب.
عنوانه(ا)) خويا  عدي  السيد 
 52251 قصر توروك ملعب كلميمة)

كلميمة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) خويا  محمد  السيد 
 52251 تنجداد) ملعب  اخيت  قصر 

تنجداد املغرب
عنوانه(ا)) خويا  عدي  السيد 
 52251 قصر توروك ملعب كلميمة)

كلميمة املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
11)ماي) االبتدائية بالرشيدوة بتاريخ)

2121)تحت رقم)222.
217I

FIDLOUK

 SADRAOUI-PEINTURE
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDLOUK
216،شارع 21 غشت القصر الكبير ، 

92151، القصر الكبير املغرب
 SADRAOUI-PEINTURE SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
العروبة مجموعة «ج« الزنقة 14 
رقم 11 - 92151 القصر الكبير 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2217

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر) (2121 فبراور) (15 في) املؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
SADRAOUI- ذات الشريك الوحيد)
PEINTURE SARL AU)مبلغ رأسمالها)
مقرها) وعنوان  درهم  (61.111
اإلجتماعي حي العروبة مجموعة)«ج«)
القصر) (92151 -  11 14)رقم) الزنقة)
الكبير املغرب نتيجة ل):)حل الشركة.
حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
العروبة مجموعة)«ج«)الزنقة)14)رقم)

11 - 92151)القصر الكبير املغرب.)
و عين:

البهلولي) محمد  السيد(ة))
وعنوانه(ا))حي العروبة مجموعة)«ج«)
القصر) (92151  11 رقم) (14 الزنقة)

الكبير املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 26 بتاريخ) الكبير  بالقصر  االبتدائية 

ماي)2121)تحت رقم)156.

218I

2AIN GROUPE COMPTA

STE JH BUSINESS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA
 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP
 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
STE JH BUSINESS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
االر�شي اوالد �شي ميمون سيدي 
جابر - 23111 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11583

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في)31 
أبريل)2121)تم إعداد القانون)
األسا�شي لشركة ذات مسؤلية)
محدودة ذات الشريك الوحيد)

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE JH(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.BUSINESS
االشغال) (: غرض الشركة بإوجاز)

املختلفة.
الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
االر�شي اوالد �شي ميمون سيدي جابر)

- 23111)بني مالل املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: الجبار) حسام  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) الجبار  حسام  السيد 
جابر) ميمون سيدي  �شي  اوالد  دوار 

23111)بني مالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الجبار  حسام  السيد 
جابر) ميمون سيدي  �شي  اوالد  دوار 

23111)بني مالل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ)13)وونيو)

2121)تحت رقم)631.

219I

مستامنة الرجاء)للمحاسبة

G.M PARA SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستامنة الرجاء للمحاسبة
حي النجاة زنقة بني مالل رقم 34 ، 

23551، سوق السبت املغرب

G.M PARA SARL AU شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اوالد ازمام 

مركز بني مو�شى اوالد ازمام - 23511 

سوق السبت اوالد النمة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4725

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 أبريل) (21

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 G.M (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PARA SARL AU

بيع مواد) (: غرض الشركة بإوجاز)

وشبه) الصيدليات  ومستلزمات 

الصيدليات)

التجارة)

االستيراد والتصدور.

اوالد) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- ازمام مركز بني مو�شى اوالد ازمام)

النمة) اوالد  السبت  سوق  (23511

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: كرمح) املولودي  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

املولودي كرمح عنوانه(ا)) السيد 
محمد) زنقة  (4 رقم) الباتول  اقامة 
سوق) (23511 مراكش) جليز  البقال 

السبت اوالد النمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
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املولودي كرمح عنوانه(ا)) السيد 
محمد) زنقة  (4 رقم) الباتول  اقامة 
سوق) (23511 مراكش) جليز  البقال 

السبت اوالد النمة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
صالح) بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم) تحت  (2121 وونيو) (12 بتاريخ)

.153/2121

221I

IB PARTNERS

رياض العصفور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

IB PARTNERS
 BD(LA(CORNICHE ، 20040، 47

CASABLANCA MAROC
رياض العصفور شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

املومن اقامة الهادي زنقة سليم 
الشرقاوي - 21471 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 أبريل) (29 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(ة))سلوى بلهاشمي)
 51 أصل) من  اجتماعية  حصة  (24
هللا) عبد  (ة)) السيد) لفائدة  حصة 

بلهاشمي بتاريخ)15)أبريل)2121.
تفويت السيد)(ة))غزالن بلهاشمي)
 51 أصل) من  اجتماعية  حصة  (22
هللا) عبد  (ة)) السيد) لفائدة  حصة 

بلهاشمي بتاريخ)15)أبريل)2121.
تفويت السيد)(ة))حنيفة بلهاشمي)
 51 أصل) من  اجتماعية  حصة  (4
هللا) عبد  (ة)) السيد) لفائدة  حصة 

بلهاشمي بتاريخ)15)أبريل)2121.
تفويت السيد)(ة))حنيفة بلهاشمي)
 41 أصل) من  اجتماعية  حصة  (18
صفية) (ة)) السيد) لفائدة  حصة 
أبريل) (15 بتاريخ) بنكيران  الفتحي 

.2121

سارة بلهاشمي) (ة)) تفويت السيد)
 41 أصل) من  اجتماعية  حصة  (22
صفية) (ة)) السيد) لفائدة  حصة 
أبريل) (15 بتاريخ) بنكيران  الفتحي 

.2121
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 14 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)781356.
221I

IAS CONSULTING

SILK INVEST
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدود للشركة

IAS CONSULTING
 Immeuble liberté Rue Al

 bassatine 8ème(étage(N : 8
 Casablanca ، 20120، Casablaca

Maroc
SILK INVEST شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
الخامس، العمارة رقم 283، شارع 
يعقوب املنصور - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.261173

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2121 فبراور) (11 املؤرخ في)
بقالي) مسير جدود للشركة السيد(ة))

زين العابدون كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)781919.
222I

STE HUILERIE OUED MOULOUYA

 HUILERIE OUED
MOULOUYA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE HUILERIE OUED

MOULOUYA
حي اريس821طريق عين سراق شقة 

رقم1 ، 61111، وجدة املغرب
 HUILERIE OUED MOULOUYA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

اريس821 طريق عين سراق شقة 
رقم1 - 61111 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37593
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (11
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HUILERIE OUED MOULOUYA
تصنيع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
الزيوت والدهون النباتية والحيوانية.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شقة) سراق  عين  طريق  اريس821)

رقم1 - 61111)وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 91.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد احمد لحرش):)911)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) لحرش  احمد  السيد 
مركز ملريجة ملريجة جرسيف)35111 

جرسيف املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) لحرش  احمد  السيد 
مركز ملريجة ملريجة جرسيف)35111 

جرسيف املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (23 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2121)تحت رقم)2296.

223I

2AIN GROUPE COMPTA

 STE IMPRIMERIE AL
OUSOUD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA
 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP
 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
 STE IMPRIMERIE AL OUSOUD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اوت 
تيسليت اوربيع بني مالل - 23111 

بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11591
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMPRIMERIE AL OUSOUD
مطبعة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

+بيع ادوات مدرسية.
حي اوت) (: عنوان املقر االجتماعي)
 23111 (- بني مالل) اوربيع  تيسليت 

بني مالل املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 (: فائق) نورالدون  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
511)حصة) (: السيد جمال الوافي)

بقيمة)111)درهم للحصة.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

نورالدون فائق عنوانه(ا)) السيد 
بني) (28 رقم) (15 شارع املقاومة زنقة)

مالل)23111)بني مالل املغرب.
عنوانه(ا)) الوافي  جمال  السيد 
بني) (12 الرقم) (18 تجزئة غيثة بلوك)

مالل)23111)بني مالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
نورالدون فائق عنوانه(ا)) السيد 
بني) (28 رقم) (15 شارع املقاومة زنقة)

مالل)23111)بني مالل املغرب
عنوانه(ا)) الوافي  جمال  السيد 
بني) (12 الرقم) (18 تجزئة غيثة بلوك)

مالل)23111)بني مالل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ)17)وونيو)

2121)تحت رقم)639.
224I

CENTRE D’AFFAIRE BARJA

 SOCIETE DE COMMERCE
AGRICOLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

business(center(network
 RUE SEBTA RESIDENCE RAMI 7

 7 RUE(SEBTA(RESIDENCE
 RAMI، 20400، CASABLANCA

MAROC
 SOCIETE DE COMMERCE

AGRICOLE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 شارع 
سبتة إقامة الرامي الطابق 2 املكتب 

8 - 21361 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.297443

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2121 وناور) (21 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE DE COMMERCE
AGRICOLE)مبلغ رأسمالها)111.111 
 7 اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 

 2 شارع سبتة إقامة الرامي الطابق)
البيضاء) الدار  (21361  -  8 املكتب)

املغرب نتيجة ل):)فشل املشروع.
شارع) (7 و حدد مقر التصفية ب)
2)املكتب) سبتة إقامة الرامي الطابق)

8 - 21361)الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

قاسمي) سعيد  السيد(ة))
 QUT LIMOUNE BLOC((ا)وعنوانه
املغرب) مالل  بني  (1( N( 2،( 20000

كمصفي)(ة))للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

فبراور)2121)تحت رقم)11267617.

225I

CABINET BOUZIDI

KIRIKO MAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 125 
الناظور ، 62111، الناظور املغرب

KIRIKO MAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار والد 
محمد سوفلى لهدارا كبدانا لوطا 

أركمان - 62111 ناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22369
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (31
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KIRIKO MAR

استيراد) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
منتجات) جميع  وتصنيع  وتوزيع 
الصيانة والنظافة والعناوة والتجميل)
وجميع املواد شبه الطبية وملحقاتها.
:)دوار والد) عنوان املقر االجتماعي)
لوطا) كبدانا  لهدارا  سوفلى  محمد 

أركمان)-)62111)ناظور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ميمون بودول):)611)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
السيد محمد بودول):)211)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
السيد أسامة بودول):)211)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) بودول  ميمون  السيد 
شارع أدون رقم)7)زاوو)62111)ناظور)

املغرب.
السيد محمد بودول عنوانه(ا))حي)

سوق زاوو)62111)ناظور املغرب.
السيد أسامة بودول عنوانه(ا))حي)

سوق زاوو)62111)ناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) بودول  ميمون  السيد 
شارع أدون رقم)7)زاوو)62111)ناظور)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
16)وونيو) االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)1253.
226I

CABINET HAMZAOUI

 DISCOVERY CHILDCARE
ANS PRESCHOOL PRIVE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET HAMZAOUI
 19BIS AVENUE OMAR IBN AL
 KHATTAB 2E(ETAGE(NO 8 ،

90000، TANGER(MAROC

 DISCOVERY CHILDCARE ANS

PRESCHOOL PRIVE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ابي 

الحسن الشادلي اقامة وردة رقم 

2 الطابق االر�شي - 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117525

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (27

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 DISCOVERY CHILDCARE ANS

.PRESCHOOL PRIVE

التعليم) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االولي والتمهيدي الخاص.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ابي الحسن الشادلي اقامة وردة رقم)

طنجة) (91111 (- االر�شي) الطابق  (2

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: ابوطاهر فدوى) السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة ابوطاهر فدوى عنوانه(ا))

 3 سليمان) اقامة  طنطان  شارع 
طنجة) (91111  117 رقم) (6 الطابق)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
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السيدة ابوطاهر فدوى عنوانه(ا))
 3 سليمان) اقامة  طنطان  شارع 
طنجة) (91111  117 رقم) (6 الطابق)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (16 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)243611.
227I

YATEK(AUDIT(&(CONSEIL(SARL(AU

FIHCHI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 YATEK(AUDIT & CONSEIL(SARL
AU

 IMMEUBLE 104 N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER
 2 ROUIDATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

FIHCHI TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مساكنة في 
تجزئة اكدور 2 عمارة 114 رقم 3 - 

41111 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.79743

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 ماي) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الحكيم) عبد  (ة)) السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (511 خلوفي)
السيد) لفائدة  حصة  (1.111 أصل)
ماي) (14 بوخريص بتاريخ) زكرياء) (ة))

.2121
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
وونيو) (18 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)7414.
228I

YATEK(AUDIT(&(CONSEIL(SARL(AU

FIHCHI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

 YATEK(AUDIT & CONSEIL(SARL
AU

 IMMEUBLE 104 N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER
 2 ROUIDATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

FIHCHI TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي مساكنة 
في تجزئة اكدور 2 عمارة 114 رقم 3 - 

41111 مراكش.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.79743

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2121 ماي) (14 املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة من)«شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)«شركة)
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (18 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)7414.

229I

dishop

DISHOP
إعالن متعدد القرارات

dishop
 RTE(ELJADIDA(KM10 HAY
 AZZAYTOUNE(RUE 6 N 18
 LISSASFA 3 CASABLANCA ،

20190، CASABLANCA(MAROC
DISHOP «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 
 RTE(EL(JADIDA(KM 10 HAY
 AZZAYTOUNE(RUE 6 N 18
 LISSASFA 3 CASABLANCA
 - dishop2018@gmail.com

.casablanca maroc
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.778619

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)29)وناور)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ونص  الذي  (:1 رقم) قرار 
 41 اإلجتماعي) املقر  تحويل  ماولي:)
إقامة النور شقة)1)زنقة إمام بخاري)
 11 معاريف إلى طريق الجدودة كلم)
حي الزيتون زنقة)6)رقم)18)لساسفة)

الدار البيضاء
على) ونص  الذي  (:2 رقم) قرار 
وبيع) تركيب  النشاط  تغيير  ماولي:)
اإلستراد) والدوكورات  املنزلي  األثات 

والتصدور نقل البضائع)
قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
تغيير الشكل القانوني من شركة ذات)
إلى شركة ذات) املسؤولية املحدودة 
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
طريق) إلى  اإلجتماعي  املقر  تحويل 
 6 11)حي الزيتون زنقة) الجدودة كلم)

رقم)18)لساسفة الدار البيضاء
على) ونص  الذي  (:2 رقم) بند 
وبيع) تركيب  النشاط:) تغيير  ماولي:)
اإلستراد) والدوكورات  املنزلي  األثات 

والتصدور نقل البضائع)
بند رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
تغيير الشكل القانوني إلى شركة ذات)
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2121)تحت رقم)18179.
231I

sofoget

AFSTUDIO PRODUCTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra، 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
 AFSTUDIO PRODUCTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
مكتب 4 رقم 39 زنقة لبنان إقامة 
الصفاء - 14111 لقنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
59725

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AFSTUDIO PRODUCTION
انتاج) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

األفالم السنمائية.
عنوان املقر االجتماعي):)القنيطرة)
زنقة لبنان إقامة) (39 رقم) (4 مكتب)

الصفاء)-)14111)لقنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: ووسف) أفردوا  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.)
 1111 (: ووسف) أفردوا  السيد 

بقيمة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ووسف  أفردوا  السيد 
القنيطرة) (14111 املغرب) القنيطرة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ووسف  أفردوا  السيد 
القنيطرة) (14111 املغرب) القنيطرة 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)23)مارس)

2121)تحت رقم)--------.

231I
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centre d’étude de gestion et d’organisation

 RADIOLOGIE ABOUMADI
SETTAT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 centre d›étude de gestion et
d›organisation

 bd(d› Anfa، résid(Ibn ،89
 Zaidoune، tour(A، 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca maroc

 Radiologie Aboumadi SETTAT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

العربي الوادي - سطات - 26111 
سطات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6539

 27 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 أبريل)
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Radiologie Aboumadi SETTAT
تشغيل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
الضوئي) واملاسح  األشعة  أجهزة 
جهاز) وأي  الصوتية  فوق  واملوجات 

تصوير طبي آخر.
أو) مشروع  أي  في  املشاركة  (•
لها) منظمة  أو  مؤسسة  أو  مؤسسة 

غرض مماثل أو مرتبط..
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 26111 (- سطات) (- الوادي) العربي 

سطات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

: هولدونغ) أما�شي  أبو   الشركة 

درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

هولدونغ) ما�شي  أبو  الشركة 

أبو ما�شي) إوليا  شارع  (25 عنوانه(ا))
،)زنقة غوتييه)21161)الدار البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

برادة) عزالعرب  محمد  السيد 
(، (3 رقم) (، بيفيرلي) تجزئة  عنوانه(ا))

البيضاء) الدار  (21451 كاليفورنيا.)

املغرب

السيد املصطفى عقيقي عنوانه(ا))

كاليفورنيا) (- (14 رقم) الويت  تجزئة 

21451)الدار البيضاء)املغرب

كيران) بن  حكيمة  السيدة 

3)شارع سارية إبن زونيم،) عنوانه(ا))

الدار) (21341 النخيل) حي  (9 شقة.)

البيضاء)املغرب

عنوانه(ا)) حنافي  عماد  السيد 

 28811  71 الرقم) (، تجزئة واسمينة)

املحمدوة املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) بسطات  االبتدائية 

2121)تحت رقم)241.

232I

MAROC COMPTA PLUS

DINARI FRUTAS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MAROC COMPTA PLUS

55 باب الثالتاء الطابق االول الشقة 
رقم 2 الفقيه بن ضالح ، 23211، 

FKIH BEN SALAH MAROC

DINARI FRUTAS شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 363 

شارع محمد الخامس الطابق الثالت 

- 23121 بني مالل املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.8219

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر حل) (2121 وناور) (13 املؤرخ في)

ذات) شركة  (DINARI FRUTAS

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

 111.111 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 

 363 درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي)

شارع محمد الخامس الطابق الثالت)

نتيجة) املغرب  مالل  بني  (23121  -

اهداف) تحقيق  على  القدرة  لعدم 

الشركة..

و عين:

عزيز دناري وعنوانه(ا)) السيد(ة))

بن) الفقيه  (23211 البرادوة) مركز 

صالح املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)13)وناور)2121)وفي)363)شارع)

(- الثالت) الطابق  الخامس  محمد 

23121)بني مالل املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية ببني مالل بتاريخ)17)وونيو)

2121)تحت رقم)644.

233I

excofi

JATCONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

excofi

الشق 3 عمارة لحبابي شارع الجوالن 

ليدو فاس ، 31111، فاس املغرب

JATCONS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 19 زنقة 

3 حي سيد الهادي زواغة - 31111 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JATCONS
منعش) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
زنقة) (19 (: عنوان املقر االجتماعي)
 31111 (- حي سيد الهادي زواغة) (3

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 411.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.321 (: السيد الحبيب جطيوي)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
(: جطيوي) العزيز  عبد  السيد 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.321

للحصة.
 681 (: جطيوي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
681)حصة) (: السيد علي جطيوي)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الحبيب جطيوي عنوانه(ا))
رقم)379)زنقة)16)تجزئة العنبرة س1 

زواغة)31111)فاس املغرب.
جطيوي) العزيز  عبد  السيد 
تجزئة) (16 زنقة) (379 رقم) عنوانه(ا))

العنبرة زواغة)31111)فاس املغرب.
السيد محمد جطيوي عنوانه(ا))
س1  العنبرة  تجزئة  (15 زنقة) (379
فاس) (31111 السمن) عين  طريق 

املغرب.
عنوانه(ا)) جطيوي  علي  السيد 
 31111 دوار أوالد حمو أوالد الطيب)

فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
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السيد الحبيب جطيوي عنوانه(ا))
رقم)379)زنقة)16)تجزئة العنبرة س1 

زواغة)31111)فاس املغرب
جطيوي) العزيز  عبد  السيد 
تجزئة) (16 زنقة) (379 رقم) عنوانه(ا))

العنبرة زواغة)31111)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (18 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)2753.

234I

FIDU ALIMTYAZ

SOCIETE BACHABNI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد الكريم بن جلون 

مكاتب أشرف، مكتب 14 الطابق 2 

FES MAROC ،31111 ، فاس

 SOCIETE BACHABNI SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 21 

تجزئة موالي ادريس املرجة فاس - 

31111 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.55199

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2121 دجنبر) (31 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الحق) عبد  (ة)) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (42 العلمي)

(ة)) حصة لفائدة السيد) (125 أصل)

دجنبر) (31 عبد العزيز العلمي بتاريخ)

.2121

الحق) عبد  (ة)) السيد) تفويت 

العلمي)21)حصة اجتماعية من أصل)

عبد) (ة)) السيد) لفائدة  حصة  (125

دجنبر) (31 العزيز فياللي نعيم بتاريخ)

.2121

الحق) عبد  (ة)) السيد) تفويت 

العلمي)21)حصة اجتماعية من أصل)

125)حصة لفائدة السيد)(ة))فتيحة)

ركيعي بتاريخ)31)دجنبر)2121.

الحق) عبد  (ة)) السيد) تفويت 
العلمي)42)حصة اجتماعية من أصل)
125)حصة لفائدة السيد)(ة))خدوجة)

فقهي بتاريخ)31)دجنبر)2121.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
مارس) (17 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)1241.
235I

الحسين فاضيل

NCS MANAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

الحسين فاضيل
مكتب رقم 15، املجمع املنهي ،تجزئة 
2 شارع عالل الفا�شي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 41111، مراكش 
املغرب

NCS MANAGEMENT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 
6 عمارة ف ،طابق رقم 1 ،عنبر1ـ85 
املسيرة 2،مراكش - 41111 مراكش 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.63143

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2121 أبريل) (27 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (1.111.111«
 1.111.111» إلى) درهم«) (11.111«
تقدوم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدوة أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
ماي) (31 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)124544.
236I

FIDUCIAIRE EL HACHEMY TIZNIT

STE ASSERS TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE EL HACHEMY
TIZNIT

 LOT AINE ZERKA TIZNIT 1127
، 85000، TIZNIT(MAROC

STE ASSERS TRANSPORT شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
اتبان جماعة اكلو - 85111 تيزنيت 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2731

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 وونيو) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الحسين معطا) (ة)) تفويت السيد)
251)حصة اجتماعية من أصل) هللا)
251)حصة لفائدة السيد)(ة))ابراهيم)

اوعلي بتاريخ)11)وونيو)2121.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
وونيو) (15 بتاريخ) بتيزنيت  االبتدائية 

2121)تحت رقم)229.
237I

FIDUCIAIRE EL HACHEMY TIZNIT

STE ACHLHI TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE EL HACHEMY
TIZNIT

 LOT AINE ZERKA TIZNIT 1127
، 85000، TIZNIT(MAROC

STE ACHLHI TRANSPORT شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 
1 زنقة فم القصبة حي تبودبت - 

85111 تيزنيت املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4619

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 ماي) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(ة))املحجوب طيرى)
311)حصة اجتماعية من أصل)311 
حصة لفائدة السيد)(ة))كريم أوعلي)

بتاريخ)18)ماي)2121.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
وونيو) (15 بتاريخ) بتيزنيت  االبتدائية 

2121)تحت رقم)228.
238I

الحسين فاضيل

NCS MANAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

الحسين فاضيل
مكتب رقم 15، املجمع املنهي ،تجزئة 
2 شارع عالل الفا�شي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 41111، مراكش 
املغرب

NCS MANAGEMENT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي مكتب رقم 
6 عمارة ف ،طابق رقم 1 ،عنبر1ـ85 
املسيرة 2،مراكش - 41111 مراكش 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.63143

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 أبريل) (27 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
مواد) بناء،تاجر  اعمال  مختلف 

البناء)،استيراد وتصدور.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
ماي) (31 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)124544.
239I

FIDUSMAN

 AL KARAM SERVICES SARL
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUSMAN
 RUE(DAMAS 1 ERE(ETAGE.67
 BERRECHID 67.RUE(DAMAS
 1 ERE(ETAGE(BERRECHID،
26100، BERRECHID(MAROC

 AL KARAM SERVICES SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

سطات حي الصناعي برشيد 26111 
برشيد املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8499

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2121 وونيو) (25 في) املؤرخ 

املصادقة على):
واوي) فرحان  (ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.111

بالل) (ة)) السيد) لفائدة  حصة  (111

فتاح بتاريخ)22)وونيو)2121.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (

وونيو) (25 بتاريخ) ببرشيد  االبتدائية 

2121)تحت رقم)821.

241I

FIDU ALIMTYAZ

 SOCIETE BOUIBLANE 
 PRODUITS AGRICOLES

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد الكريم بن جلون 

مكاتب أشرف، مكتب 14 الطابق 2 

FES MAROC ،31111 ، فاس

 SOCIETE BOUIBLANE 

 PRODUITS AGRICOLES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

االر�شي شارع الحضري 9 زنقة 

مصطفى لحلو شقة 2 الزهور فاس - 

31111 فاس املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3349

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)15)ووليوز)2121)تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 9 الحضري) شارع  االر�شي  «الطابق 
الزهور) (2 زنقة مصطفى لحلو شقة)

إلى) املغرب«) فاس  (31111 (- فاس)

«ادوار اوت وحيى جماعة دار الحمرة)
صفرو) (31111 (- صفرو) عمالة 

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (17 بتاريخ) بصفرو  االبتدائية 

2121)تحت رقم)339.

241I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

INSTIGLIO MOROCCO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدود للشركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES
411، شارع محمد الزرقطوني 

الطابق الثاني، الرقم 12 411، شارع 
محمد الزرقطوني الطابق الثاني، 
الرقم 12، 21111، الدار البيضاء 

MAROC
Instiglio Morocco شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 79 شارع 
ابن سينا ))شقة 6 - 21111 الرباط 

املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.148893

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تعيين) تم  (2121 ماي) (21 في) املؤرخ 
لحلو) مسير جدود للشركة السيد(ة))

أووب كمسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (18 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2121)تحت رقم)115586.

242I

PROXY FINANCE

S.O.H.M
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PROXY FINANCE
 Angle Yaacoub El Mansour
 Et(Av(Allal(El(Fassi، Imm 24
 (espace(Assafwa)، 3eme

 Etage، Bureau(N° 23 ، 40000،
MARRAKECH MAROC

S.O.H.M شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 52 شارع 
موالي رشيد شقة ب 3 كليز - 41111 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116265
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.S.O.H.M
تاجر) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املالبس الجاهزة.
والحرف) املواد  وصانع  تاجر 

اليدوية
االستيراد والتصدور.

52)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
موالي رشيد شقة ب)3)كليز)-)41111 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (51 (: كامل) محمد  السيد 

بقيمة)111)درهم للحصة.
 السيدة فاحوزا علي زوجة محمد):
51)حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد كامل عنوانه(ا))151 
شارع شلميل الكور)69118)ليون)8ؤ)
مقاطعة فرنسا)69118)ليون فرنسا.

السيدة فاحوزا علي زوجة محمد)
شارع شلميل الكور) (151 عنوانه(ا))
فرنسا) مقاطعة  8ؤ  ليون) (69118

69118)ليون فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد كامل عنوانه(ا))151 
شارع شلميل الكور)69118)ليون)8)ؤ)

مقاطعة فرنسا)69118)ليون فرنسا
السيدة فاحوزا علي زوجة محمد)
شارع شلميل الكور) (151 عنوانه(ا))
فرنسا) مقاطعة  8ؤ  ليون) (69118

69118)ليون فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (22 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125291.
243I

Maitre(Idriss(el(khatib

STAA IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Maitre(Idriss(el(khatib
 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc
STAA IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك 

4 عمارة ب مكتب 11 والوة سنتر 
ساحة الجوالن - 93111 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29733
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STAA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.IMMOBILIER
االنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)

العقاري
بيع شراءوكراء)العقارات.

 4 بلوك) (: عنوان املقر االجتماعي)
عمارة ب مكتب)11)والوة سنتر ساحة)

الجوالن)-)93111)تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
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 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 251 (: اشميمو) سهيب  السيد 
حصة بقيمة)25.111)درهم للحصة.

 251 (: اشميمو) تسنيم  السيدة 
حصة بقيمة)25.111)درهم للحصة.

 251 (: اشميمو) انفال  السيدة 
حصة بقيمة)25.111)درهم للحصة.

 251 (: اشميمو) احمد  السيد 
حصة بقيمة)25.111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سهيب اشميمو عنوانه(ا))
 4 رقم) ط1) بلوك ب5) قمرة  مركب 

93111)مرتيل املغرب.
السيدة تسنيم اشميمو عنوانه(ا))
 4 رقم) ط1) بلوك ب5) قمرة  مركب 

93111)مرتيل املغرب.
السيدة انفال اشميمو عنوانه(ا))
 4 رقم) ط1) بلوك ب5) قمرة  مركب 

93111)مرتيل املغرب.
عنوانه(ا)) اشميمو  احمد  السيد 
 4 رقم) ط1) بلوك ب5) قمرة  مركب 

93111)مرتيل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة كريمة بن عمر عنوانه(ا))
 4 رقم) ط1) بلوك ب5) قمرة  مركب 

93111)مرتيل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (18 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1638.
244I

COMPTABLE JAAFAR

 ASSALA اصالة كونفكسيون
CONFECTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COMPTABLE JAAFAR
 BD(MOHAMED(V(TANGER 88
 RESIDENCE AL MOSTAKBAL

 OUMNIA(IMMEUBLE 11 ETAGE
 3 APP 18 TANGER، 90000،

TANGER املغرب

 ASSALA اصالة كونفكسيون
CONFECTION شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 44 
زنقة 41 تجزئة الزموري رقم 
279 العوامة طنجة طنجة 

 jaafarbachirat@gmail.com
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117611

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 أبريل) (31
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 ASSALA كونفكسيون) اصالة 

.CONFECTION
خياطة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املالبس استيراد وتصدور.
زنقة) (44 (: عنوان املقر االجتماعي)
41)تجزئة الزموري رقم)279)العوامة)
jaafarbachirat@ طنجة) طنجة 

gmail.com)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة سكينة بومندول):)1.111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
بومندول) سكينة  السيدة 
عنوانه(ا))حي مغوغة الصغيرة طنجة)

91111)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
بومندول) سكينة  السيدة 
عنوانه(ا))حي مغوغة الصغيرة طنجة)

91111)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (17 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)243667.

245I

SOCIETE RKF CONSULTING

S.Y.M INOX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE RKF CONSULTING
 N0151 AVENUE(MER(MORTE

 HAY(RYAD(RTE(DE(SFROU(FES ،
30000، FES(MAROC

S.Y.M INOX شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
دوار األفق بنسودة مبنى ف متجر 
15 فاس تجزئة دوار األفق بنسودة 

مبنى ف متجر 15 فاس 31111 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68457

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (28
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 S.Y.M (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.INOX
نجارة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

األملنيوم.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
متجر) ف  مبنى  بنسودة  األفق  دوار 
بنسودة) دوار األفق  فاس تجزئة  (15
مبنى ف متجر)15)فاس)31111)فاس)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  -األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

حي) السيد وونس بونار عنوانه(ا))
املطار رأس القدس)3)الناظور)62111 

الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
حي) السيد وونس بونار عنوانه(ا))
املطار رأس القدس)3)الناظور)62111 

الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (15 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)2989.
246I

DOBLI BENNANI MOHAMMED

S.N BEAUTY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 DOBLI BENNANI
MOHAMMED

 ANGLE BD ZERKTOUNI 2 72
 ET(AV(SLAOUI(ETAGE 1 APPT ،

31111، فاس املغرب
S.N BEAUTY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 23، إقامة 
ميكا بول اوفيس شارع عالل بن عبد 

هللا - 31111 فاس املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.67715

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
2121)تم تحويل) 11)وونيو) املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
إقامة ميكا بول اوفيس شارع) (،23«
فاس) (31111 (- هللا) عبد  بن  عالل 
املحاربين) «عمارة قدماء) إلى) املغرب«)
 7 فيال) مكاتب  امللكي  الجيش  شارع 

وفيال)8 - 31111)فاس املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (22 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3125.
247I
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ALEXANDRIS COMPTA - SARL

مـوروكـان ســي أويـسـتــر
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
مـوروكـان ســي أويـسـتــر شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي 5 زنقـة دو 
دوكسمــود الطـابــق األول بنجـدوــة -- 

21121 البيضـــأء املــغــــرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.389.765

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)12)ماي)2121)تمت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
اإلنعـــاش الـعــقــــاري.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)783.664.
248I

تراجيكوم

SRAGHNA IMMOBILIER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تراجيكوم
39 زنقة ليل بلفدور ، 21311، 

الدارالبيضاء املغرب
SRAGHNA IMMOBILIER شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 67 زنقة 

عزيز بالل الطابق التاني رقم 3 
املعاريف - 21311 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

517133

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (17
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SRAGHNA IMMOBILIER
منعش) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
 67 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم) التاني  الطابق  بالل  عزيز  زنقة 
الدارالبيضاء) (21311 (- املعاريف) (3

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: جواد) سالمة  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) جواد  سالمة  السيد 
 21311  7 رقم) (6 زنقة) البركة  حي 

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) جواد  سالمة  السيد 
 21311  7 رقم) (6 زنقة) البركة  حي 

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)782793.
249I

FINGEST CONSEIL SARL

REYAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL
الحي الصناعي تجزئة املساررقم 

1369 مكتب 1 مراكش ، 41111، 
مراكش املغرب

REYAN شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املسار رقم 1369 محل رقم 3 طريق 

آسفي كلم 5 مراكش -. مراكش 
املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116283

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.REYAN
غرض الشركة بإوجاز):)-اإلستيراد)

والتصدور)(تاجر او وسط)
(تاجر) التجميل) -مستحضرات 

املنتجات بالتقسيط))
-العطور)(تاجر بالتقسيط).

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
3)طريق) 1369)محل رقم) املسار رقم)
مراكش) (.- مراكش) (5 كلم) آسفي 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة وداد سطور):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
السيدة فتيحة بدولي):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة وداد سطور عنوانه(ا))47 
برشيد.) كاليفورنيا  تجزئة  (1 الزنقة)

برشيد املغرب.
عنوانه(ا)) بدولي  فتيحة  السيدة 
سيبع) (163 رقم) (3 سيبع) تجزئة 

مراكش.)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة وداد سطور عنوانه(ا))47 
برشيد.) كاليفورنيا  تجزئة  (1 الزنقة)

مراكش املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (23 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125316.

251I

FISCALITY CONSULTING CENTER

TRANSPORT LAGROU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
TRANSPORT LAGROU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ازلي 
الجنوبي رقم 713 - 41111 مراكش 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.49517

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) (2121 وونيو) (11 املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 TRANSPORT الوحيد) الشريك 
 11.111 رأسمالها) مبلغ  (LAGROU
اإلجتماعي حي) درهم وعنوان مقرها 
 41111  -  713 رقم) الجنوبي  ازلي 
مراكش املغرب نتيجة ل):)أزمة مالية..
رقم) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 41111 (- ازلي الجنوبي-مراكش) (713

مراكش املغرب.)
و عين:

السيد(ة))العربي لكرو وعنوانه(ا))
مراكش) (713 رقم) الجنوبي  ازلي  حي 
(ة)) 41111)مراكش املغرب كمصفي)

للشركة.
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)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (24 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125352.

252I

ste(cofiguer(sarl

STE ELINE-SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste(cofiguer(sarl

 av(guennad(tayeb 1 etage(n3

guercif ، 35100، guercif(maroc

STE ELINE-SERVICES شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي امللك 

املسمى بولكلودول شارع محمد 

الخامس مكتب رقم 1 الطابق 

الثالث - 35111 جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
 EN : رقم التقييد في السجل التجاري

COURS

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (11

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELINE-SERVICES

تطوير) (- (: غرض الشركة بإوجاز)

وتسويق الحلول املعلوماتية)

املحاسبتية) االستشارات  (-

والقانونية)

-)االستيراد والتصدور.

امللك) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
محمد) شارع  بولكلودول  املسمى 
الخامس مكتب رقم)1)الطابق الثالث)

- 35111)جرسيف املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
1.111)حصة) (: السيد تابت عزيز)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
دوار) السيد تابت عزيز عنوانه(ا))
حرشة كامبير هوارة)35111)جرسيف)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
دوار) السيد تابت عزيز عنوانه(ا))
حرشة كامبير هوارة)35111)جرسيف)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتاريخ)11)وونيو)

2121)تحت رقم)1192.
253I

CONSEIL(&(BUSINESS(MARRAKECH

Sté «INTER 2010» SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 CONSEIL & BUSINESS
MARRAKECH

شقة رقم 11 املسيرة 1، «س« رقم 
32 ، 41111، مراكش املغرب

 Sté »INTER 2010» SARL(AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 

8 عمارة علي الطابق الثاني شارع 
موريطانيا جليز - 41111 مراكش 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21615

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
2118)تم تحويل) 16)وونيو) املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الثاني) الطابق  علي  عمارة  (8 «شقة)
 41111 (- جليز) موريطانيا  شارع 
 au chic إلى)«عمارة) مراكش املغرب«)
األول) الطابق  (144 رقم) (de paris
شارع محمد) (A املكتب) (4 شقة رقم)
مراكش) (41111 (- جليز) الخامس 

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز) (21 التجارية بمراكش بتاريخ)

2118)تحت رقم)97639.
254I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

INTEGRALE PLAN
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
INTEGRALE PLAN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكاتب 
املدونة 3، زقة اصيلة رقم 51 

أطلس، فاس - 31111 فاس اململكة 
املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68445

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INTEGRALE PLAN
مكتب) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
التوجيه) (- والبحت) الدراسات 

والتنسيق)-)التجارة بصفة عامة.
مكاتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املدونة)3،)زقة اصيلة رقم)51)أطلس،)
فاس)-)31111)فاس اململكة املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد الصمد مساوي):)511 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
 511 (: البروكي) بشرى  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
مساوي) الصمد  عبد  السيد 
االسماعلية) شارع  (324 عنوانه(ا))
فاس) (31111 فاس) (12 الزهور)

اململكة املغربية.
البروكي عنوانه(ا)) السيدة بشرى 
4)شارع) 73)شقة) 3)رقم) اقامة صالح)
فاس) (31111 فاس) رشيد  موالي 

اململكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
مساوي) الصمد  عبد  السيد 
االسماعلية) شارع  (324 عنوانه(ا))
فاس) (31111 فاس) (12 الزهور)

اململكة املغربية
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (18 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)2973.
255I

FIDURIZK

SOFAL CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدود للشركة

FIDURIZK
 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES
 JARDINS(N°4 BENSLIMANE ،
13000، BENSLIMANE(MAROC
SOFAL CAR شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم 

واسمين 18 الشقة 13 الطابق 
الثاني بنسليمان - 13111 بنسليمان 

املغرب.



عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121)الجريدة الرسمية   14574

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6815
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم تعيين) (2121 وونيو) (11 املؤرخ في)
غيتي) مسير جدود للشركة السيد(ة))

زهيرة كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ) سليمان  ببن  االبتدائية 

وونيو)2121)تحت رقم)357.

256I

HOLMARCOM

NAJMAT TIFELT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HOLMARCOM
21 زنقة مصطفى املعاني ، 21181، 

الدار البيضاء املغرب
NAJMAT TIFELT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 

شارع زرقطوني،عمارة فوش، طابق 
1، شقة رقم 12 - الدار البيضاء - 

21511 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

517355
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NAJMAT TIFELT
األنشطة) (: غرض الشركة بإوجاز)

العقارية.
 131 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
طابق) شارع زرقطوني،عمارة فوش،)
(- الدار البيضاء) (- (12 شقة رقم) (،1

21511)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:)1.111.111 

درهم،)مقسم كالتالي:

: بنصالح) حسن  محمد   السيد 

درهم) (111 بقيمة) حصة  (5.111

للحصة.

الشركة)MERIMA : 5.111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

بنصالح) حسن  محمد  السيد 

أنفا) تاماريس،) زنقة  (7 عنوانه(ا))

21171)الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه(ا)) (MERIMA الشركة)

فوش،) زرقطوني،عمارة  شارع  (131

طابق)1،)شقة رقم)12 21511)الدار)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

بنصالح) حسن  محمد  السيد 

أنفا) تاماريس،) زنقة  (7 عنوانه(ا))

21171)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)783146.

257I

MOORE CASABLANCA

كا2م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORE CASABLANCA

 RUE(D›AZILAL ، 20110، 34

CASABLANCA MAROC

كا2م شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عند 

سافتي،سكريتي سيستام موروكو،5 

زنقة ال بي وازيس الدار البيضاء - 

21111 الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
517775

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)كا2م.
حيازة) (- (: بإوجاز) الشركة  غرض 

األسهم واالستثمار.
تعمل الشركة لحسابها الخاص) (-
املالية) األوراق  إدارة  أو  إوداع  في 
معامالت) في  أو  (، للتحويل) القابلة 
على) السيطرة  في  أو  املالية  األوراق 

الشركات)؛
والخبرة) والتدريب  الدراسة  (-
للشركات) والدعم  والتحليل 

واملنظمات واإلدارات)
املعامالت) جميع  (، وبصفة عامة)
أو) املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 
التي) العقارية  أو  املنقولة  أو  املدنية 
قد تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر)
بأحد األشياء)املشار إليها أعاله أو بأي)

أشياء)مماثلة أو مرتبطة أو مكملة..
عند) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
موروكو،5  سافتي،سكريتي سيستام 
(- البيضاء) الدار  وازيس  بي  ال  زنقة 

21111)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد سعيد الروي�شي):)25)حصة)

بقيمة)25.111)درهم للحصة.
الطوجني) الزهرة  فاطمة  السيدة 
درهم) (15.111 بقيمة) حصة  (15  :

للحصة.
 15 (: الروي�شي) اسماء) السيدة 
حصة بقيمة)15.111)درهم للحصة.

 15 (: الروي�شي) خولة  السيدة 
حصة بقيمة)15.111)درهم للحصة.

السيدة مريم الروي�شي):)15)حصة)
بقيمة)15.111)درهم للحصة.

السيد محمد الروي�شي):)15)حصة)
بقيمة)15.111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سعيد الروي�شي عنوانه(ا))
البيضاء) (263 رقم) الليمون  تجزئة 

21111)الدار البيضاء)املغرب.
الطوجني) الزهرة  فاطمة  السيدة 
رقم) فيال  الليمون  تجزئة  عنوانه(ا))
الدار البيضاء) (21111 البيضاء) (263

املغرب.
السيدة اسماء)الروي�شي عنوانه(ا))
 263 رقم) الليمون  تجزئة  لساسفة 
البيضاء) الدار  (21111 البيضاء)

املغرب.
السيدة خولة الروي�شي عنوانه(ا))

فرنسا)31511)تولوز فرنسا.
السيدة مريم الروي�شي عنوانه(ا))
رقم) فيال  الليمون  تجزئة  لساسفة 
الدار البيضاء) (21111 البيضاء) (263

املغرب.
السيد محمد الروي�شي عنوانه(ا))
 263 رقم) الليمون  تجزئة  لساسفة 
البيضاء) الدار  (21111 البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد الروي�شي عنوانه(ا))
البيضاء) (263 رقم) الليمون  تجزئة 

21111)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)783571.

258I

L’UNIVERS DE L’ENTREPRISE

 STE ALIMENTATION
GENERALE ASARGHINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

L›UNIVERS DE L›ENTREPRISE
 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE

 IBN(SINA(IMMEUBLE(A3 APPRT
N°3 ، 50010، MEKNES(MAROC

 STE ALIMENTATION GENERALE



14575الجريدة الرسمية عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121) 

ASARGHINE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 61 
و61 زنقة الصناعية سيدي بوزكري 

- 51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53531

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 ALIMENTATION GENERALE

.ASARGHINE

غرض الشركة بإوجاز):)بائع املواد)

الغدائية العامة شبه الجملة.

عنوان املقر االجتماعي):)تجزئة)61 
و61)زنقة الصناعية سيدي بوزكري)

- 51111)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: الحميداني) العربي  السيد 

 711 بقيمة) حصة  (71.111.111

درهم للحصة.

(: القندو�شي) مريم  السيدة 

 311 بقيمة) حصة  (31.111.111

درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الحميداني) العربي  السيد 
حي اإلنارة) (23 رقم) (2 زنقة) عنوانه(ا))

51111)مكناس املغرب.

السيدة مريم القندو�شي عنوانه(ا))
 51111 اإلنارة) حي  (77 رقم) (5 زنقة)

مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الحميداني) العربي  السيد 
حي اإلنارة) (23 رقم) (2 زنقة) عنوانه(ا))

51111)مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (11 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2121)تحت رقم)2916.

259I

FIDUCIAIRE LA VIE ECONOMIQUE

 KES كيس ارشتكت
ARCHITECTE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE LA VIE

ECONOMIQUE

 APT(N°2 BD(PRINCE(MY

 ABDELLAH LOT DRISSIA

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 KES ARCHITECTE كيس ارشتكت

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة بيتي 

عمارة ك 52 الطابق الثاني شقة 
رقم 631 العزوزية مراكش - 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116125

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 أبريل) (19

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

كيس) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.KES ARCHITECTE(ارشتكت

مهندس) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

يعمل بمفرده.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بيتي عمارة ك)52)الطابق الثاني شقة)
رقم)631)العزوزية مراكش)-)41111 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 51.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 (: الصالحي) خالد  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) الصالحي  السيد خالد 
الياقوت) عملية  املصمودي  تجزئة 
رقم)23)تاركة)41111)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الصالحي  السيد خالد 
الياقوت) عملية  املصمودي  تجزئة 
رقم)23)تاركة)41111)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (18 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125165.
261I

FIDURIZK

 AUTO ECOLE FRERES
AMRAOUI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FIDURIZK
 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES
 JARDINS(N°4 BENSLIMANE ،
13000، BENSLIMANE(MAROC

 AUTO ECOLE FRERES
AMRAOUI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
النصر رقم 13العالية املحمدوة - 

28811 املحمدوة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.16571

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 فبراور) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):

عمر العمراوي) (ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (331

(ة)) السيد) لفائدة  حصة  (1.111

فبراور) (18 بتاريخ) العمراوي  محمد 

.2121
تفويت السيد)(ة))أحمد العمراوي)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (331

(ة)) السيد) لفائدة  حصة  (1.111

فبراور) (18 بتاريخ) العمراوي  محمد 

.2121

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (

االبتدائية باملحمدوة بتاريخ)24)مارس)

2121)تحت رقم)789.

261I

FIDURIZK

 AUTO ECOLE FRERES

AMRAOUI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

FIDURIZK

 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES

 JARDINS(N°4 BENSLIMANE ،

13000، BENSLIMANE(MAROC

 AUTO ECOLE FRERES

AMRAOUI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي اقامة 

النصر رقم 13العالية املحمدوة - 

28811 املحمدوة.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.16571

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)18)فبراور)2121)تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)«شركة)

ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)«شركة)

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية باملحمدوة بتاريخ)24)مارس)

2121)تحت رقم)789.

262I
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financial(coach

STE TRANS M.H.1 SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

financial(coach

اقامة عاودة الطابق الثالث رقم 

12 زنقة اسفي ، 51111، مكناس 

املغرب

STE(TRANS(M.H.1 SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار والد 

بلعيز رقم 19 دوي منيع واد الجدودة 

- 51111 مكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.47157

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2121 أبريل) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الحسن) (ة)) السيد) تفويت 

511)حصة اجتماعية من) حسحاس)

أصل)1.111)حصة لفائدة السيد)(ة))

أبريل) (11 عبد الرحيم زريف بتاريخ)

.2121

الحسن) (ة)) السيد) تفويت 

511)حصة اجتماعية من) حسحاس)

السيد) لفائدة  حصة  (1.111 أصل)

(ة))مصطفى درفوفي بتاريخ)11)أبريل)

.2121

باملحكمة القانوني  اإلوداع   تم 

ماي (21 بتاريخ) بمكناس   التجارية 

2121)تحت رقم)41411121116518.

263I

cabinet(fiduciaire(jalal

HOUSE LAND هوس الند
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet(fiduciaire(jalal

 rue(khalid(ibn(el(walid(n)5 31

 tanger(tanger، 90000، tanger

maroc

هوس الند HOUSE LAND شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 21 حي 

اوروغواي طنجة 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117797

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (14

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

هوس) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.HOUSE LAND(الند

منعش) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

حي) (21 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

طنجة) (91111 طنجة) اوروغواي 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

: السالم) عبد  الغمبوري   السيد 

درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السالم) عبد  الغمبوري  السيد 

شاهد) حي  الزودوة  حي  عنوانه(ا))

 91111  11 رقم) محمد  السوني 

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السالم) عبد  الغمبوري  السيد 

شاهد) حي  الزودوة  حي  عنوانه(ا))

 91111  11 رقم) محمد  السوني 

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (24 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)243855.

264I

CCJF

CAPITAL WAY HOLDING
إعالن متعدد القرارات

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،
20040، CASABLANCA(MAROC

CAPITAL WAY HOLDING «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 315، 
شارع الزيراوي - - الدارالبيضاء 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.226715

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)17)ماي)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
مسيرا) الهيتمي  كمال  السيد  تعيين 

تانيا للشركة
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

تحيين القانون السا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

تعيين مسير ثان للشركة
بند رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

تحيين القانون األسا�شي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 14 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)781259.
265I

CCJF

CAPITAL WAY CONSEIL
إعالن متعدد القرارات

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،
20040، CASABLANCA(MAROC
CAPITAL WAY CONSEIL «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 315، 
شارع الزيراوي - - الدار البيضاء 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.215397

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)17)ماي)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

مسيرا) الهيتمي  كمال  السيد  تعيين 

تانيا للشركة

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

تحيين القانون السا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

تعيين مسير تان للشركة

بند رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

تحيين القانون األسا�شي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)781261.

266I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

 VIANDE BIO

DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب

 VIANDE BIO DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن اقامة 

البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

115183

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (24

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VIANDE BIO DISTRIBUTION

تاجر) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االستيراد) عمليات  ونفذ  وسيط  أو 

والقطع) والذبح  والتكاثر  والتصدور 

اللحوم) أنواع  لجميع  والتوزيع 

والدواجن.

ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اقامة) الحسن  موالي  شارع  الحرية 

 -  2 رقم) الشقة  ب  عمارة  البردعي 

41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد زهير ووسف):)1.111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ووسف  زهير  السيد 

أسيف ب)44 41111)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ووسف  زهير  السيد 

أسيف ب)44 41111)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)-.

267I

SOCIETE RKF CONSULTING

TRIFLE-YAHYAOUI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE RKF CONSULTING

 N0151 AVENUE(MER(MORTE

 HAY(RYAD(RTE(DE(SFROU(FES ،

30000، FES(MAROC

TRIFLE-YAHYAOUI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 25 

تجزئة نادوة 2 حي بنسودة رقم 25 

تجزئة نادوة 2 حي بنسودة 31111 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

68485

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRIFLE-YAHYAOUI

غرض الشركة بإوجاز):)التركيبات)

الكهربائية واألعمال املختلفة.

 25 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

 25 حي بنسودة رقم) (2 تجزئة نادوة)

 31111 بنسودة) حي  (2 نادوة) تجزئة 

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  -األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) وحياوي  وحيى  السيد 

والد سيدي مسعود بوسكورة الدار)

البيضاء) الدار  (21111 البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) وحياوي  وحيى  السيد 

والد سيدي مسعود بوسكورة الدار)

البيضاء) الدار  (21111 البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (22 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3115.

268I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

TENSIFT PRESTATION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب

TENSIFT PRESTATION شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 6 

العمارة 112 زنقة الورنازيل الحي 

الصناعي - 46111 اسفي مراكش.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.115291

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تحويل) (2119 وناور) (15 املؤرخ في)

للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 

زنقة) (112 العمارة) (6 «الشقة) من)

 46111 (- الصناعي) الحي  الورنازيل 

عبد) «شارع  إلى) مراكش«) اسفي 

الكريم الخطابي اقامة جاناح رقم)13 

جياوز)-)41111)مراكش املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)124411.

269I

CCJF

H3M INVEST
إعالن متعدد القرارات

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،
20040، CASABLANCA(MAROC

H3M INVEST «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: 315، 
شارع الزيراوي - - الدار البيضاء 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.313375

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)17)ماي)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
مسيرا) الهيتمي  كمال  السيد  تعيين 

تانيا للشركة
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

تحيين القانون السا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

تعيين مسير تان للشركة
بند رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

تحيين القانون األسا�شي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 14 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)781257.
271I

TY CONSULTING

GLOBAL AUTO TRADE
إعالن متعدد القرارات

TY CONSULTING
26)زنقة حلب مرس السلطان
21141، الدار البيضاء املغرب
 GLOBAL(AUTO(TRADE &

SERVICE «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
سيدي عبد الرحمان، إقامة ريو، 
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عين الذواب - 21181 الدارالبيضاء 
املغرب.

«إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.273295
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)17)ماي)2121
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
زيادة رأس مال الشركة بمبلغ إجمالي)
 (7.111.111) مالوين) سبعة  قدره 
الجاري) الحساب  بتضمين  درهم 
األخير) هذا  ليرتفع  الوحيد  لشريك 
وثمانية) وأربعمئة  تمانية مالوين  من 
إلى) درهم  ألفا(8.468.111)) وستون 
خمسة عشر مالوين وأربعمئة وثمانية)

وستون ألفا(15.468.111))درهم.
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
ونص على) الذي  و8:) (7 رقم) بند 
الشركة) مال  رأس  زيادة  ماولي:)
 (7.111.111) مالوين) سبعة  بمقدار 
الجاري) الحساب  بتضمين  درهم 
لشريك الوحيد ليصبح خمسة عشر)
وستون) وثمانية  وأربعمئة  مالوين 
وكذالك) درهم  ((15.468.111) ألفا)
الوحيد) الشريك  حصص  إرتفاع 
وثمانية) وأربعمئة  أالف  ثمانية  من 
خمسة) إلى  حصة  وستون(8.468))
عشر أالف وأربعمئة وثمانية وستون)

)15.468))حصة.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)783921.
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CRB CONSEIL

MANZILI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

CRB CONSEIL
حي الهناء شارع ابن سينا رقم 214 ، 

21281، الدار البيضاء املغرب
MANZILI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 
البيضاء -1 شارع مصطفى املهداوي 

- 21111 الدار البيضاء املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.91297

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)29)مارس)2121)تم اإلعالم)

بوفاة الشريك أحمد عبالظ وتوزيع)

لرسم) (
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2121 نونبر) (11 في) املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي):

 2.449 (، السيد(ة))محمد عبالظ)

حصة.

(، عبالظ) محفوظ  السيد(ة))

2.449)حصة.

(، عبالظ) املصطفى  السيد(ة))

2.449)حصة.

(، عبالظ) السعدوة  السيد(ة))

1.221)حصة.

 1.221 (، امينة عبالظ) السيد(ة))

حصة.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)782315.
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كانا كونتراكتورز

كانا كونتراكتورز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كانا كونتراكتورز

59 شارع محمد الزرقطوني الطابق 

السادس الشقة 18 ، 21151، الدار 

البيضاء املغرب

كانا كونتراكتورز شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 

محمد الزرقطوني الطابق السادس 

الشقة 18 - 21151 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
518329

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
كانا) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

كونتراكتورز.
مقاولة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
والهندسة) والتشييد  البناء) أشغال 

املدنية واإلنعاش العقاري.
59)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
السادس) الطابق  الزرقطوني  محمد 
البيضاء) الدار  (21151  -  18 الشقة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
511)حصة) (: السيد اووب الفاجي)

بقيمة)111)درهم للحصة.
السيد صالح الدون صابري):)511 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) الفاجي  اووب  السيد 
 H3C 1N2 منتروال) باري  (1282

كيبيك كندا.
صابري) الدون  صالح  السيد 
اقامة) ميمونة  تجزئة  عنوانه(ا))
النمارق رقم)4)شارع يعقوب املنصور)
الدارالبيضاء) (21211 السالم) حي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الفاجي  اووب  السيد 
 H3C 1N2 منتروال) باري  (1282

كيبيك كندا
صابري) الدون  صالح  السيد 
اقامة) ميمونة  تجزئة  عنوانه(ا))
النمارق رقم)4)شارع يعقوب املنصور)
الدارالبيضاء) (21211 السالم) حي 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784183.
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Aziz DJEBLI COMPTABLE 

ENTREPRISE RJC
إعالن متعدد القرارات

Aziz DJEBLI COMPTABLE
 Residence Noha immeuble
 8 appartement7 ، 24000،

Eljadida Maroc
ENTREPRISE RJC «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: دوار اوالد 
الشيخ علي طريق الدار البيضاء - - 

خريبكة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.1393

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)17)وونيو)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
 151 تفويت السيد جلول الشافعي)
الرياحي) والسيد  اجتماعية  حصة 
ما) اجتماعية  حصة  (151 الشافعي)
مجموعه)311)حصة بقيمة اجمالية)
31111)درهم لفائدة السيد عبدهللا)

عوان
على) ونص  الذي  (:2 رقم) قرار 
الشافعي) جلول  استقالة  ماولي:)
وتعيين) للشركة  كمسير  منصبه  من 
عبدهللا عوان مسيرا جدودا وتحمل)
السالفة) والدوون  االلتزامات  جميع 

والقادمة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)

الرأسمال والشركاء
على) ونص  الذي  (:13 رقم) بند 

ماولي:)التسيير
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (21 االبتدائية بخريبكة بتاريخ)

2121)تحت رقم)319.
274I
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louardi compta

AZIZA CASH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

louardi compta
رقم 26 زنقة عباس املسعدي مكتب 

رقم 5 املدونة الجدودة فاس ، 
31111، فاس املغرب

AZIZA CASH شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 2 
تجزئة اليوسفية املرجة فاس - 

31121 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68493
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AZIZA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CASH
تحويل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
االموال وخدمات مالية واداء)الفواتير

مكتبة.
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- فاس) املرجة  اليوسفية  تجزئة  (2

31121)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: املنتصر) عزيزة  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة عزيزة املنتصر عنوانه(ا))
رقم)238/ك)2)تجزئة الحدوقة تغات)

فاس)31111)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة عزيزة املنتصر عنوانه(ا))
رقم)238/ك)2)تجزئة الحدوقة تغات)

فاس)31111)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (23 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3122.
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FINGEST CONSEIL SARL

CASAKECH FOODS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL
الحي الصناعي تجزئة املساررقم 

1369 مكتب 1 مراكش ، 41111، 
مراكش املغرب

CASAKECH FOODS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
عبد الكريم الخطابي إقامة جواد 

عمارة 119 الشقة رقم 43 الطابق 3 
مراكش -. مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116191

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CASAKECH FOODS
غرض الشركة بإوجاز):)-تجارة

الزراعية) املنتجات  -توزيع 
الغذائية

الصيانة) منتجات  -توزيع 
والنظافة.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
جواد) إقامة  الخطابي  الكريم  عبد 
عمارة)119)الشقة رقم)43)الطابق)3 

مراكش)-.)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 511 (: السيد سعيد أوت لحسن)
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

 511 (: العلي لوطفي) السيد عبد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

لحسن) أوت  سعيد  السيد 
عمارة) السالم  دوار  إقامة  عنوانه(ا))
دماس)4)رقم)9)ع س البيضاء.)الدار)

البيضاء)املغرب.
لوطفي) العلي  عبد  السيد 
رقم) (11 اآلفاق) تجزئة  عنوانه(ا))
مراكش) مراكش.) سعادة  (1352

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
لحسن) أوت  سعيد  السيد 
عمارة) السالم  دوار  إقامة  عنوانه(ا))
دماس)4)رقم)9)ع س البيضاء.)الدار)

البيضاء)املغرب)
لوطفي) العلي  عبد  السيد 
رقم) (11 اآلفاق) تجزئة  عنوانه(ا))
مراكش) مراكش.) سعادة  (1352

املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (21 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125224.
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مكتب الزياني عبد الحق وشركاؤه

ANA HORSE CONSEILS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الزياني عبد الحق وشركاؤه
126 شارع محمد الخامس عمارة 

سقيف الطابق 1 الرقم 2 الجدودة 
الجدودة، 24111، الجدودة املغرب
ANA HORSE CONSEILS شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 
داوود لغدورة -ازمور - - 24111 

الجدودة املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18319
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (18
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ANA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.HORSE CONSEILS
تربية) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

وتدريب الخيول،
وتربية) إدارة  في  االستشارة  (-

الخيول..
عنوان املقر االجتماعي):)دوار اوالد)
 24111 (- (- -ازمور) لغدورة) داوود 

الجدودة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 ANA IMAZ CECA : السيدة)
درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 ANA IMAZ CECA السيدة)
 ESPAGNOLE 28119 عنوانه(ا))

.MADRID ESPAGNE
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 ANA IMAZ CECA السيدة)
 ESPAGNOLE 28119 عنوانه(ا))

MADRID ESPAGNE
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالجدودة بتاريخ)23)وونيو)

2121)تحت رقم)26633.
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B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

 CONTROLE
TECHNOLOGIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

B.EVENT-MEDIA-
COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 11
 LOUBILA(BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC
 CONTROLE TECHNOLOGIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 59، شارع 
الزرقطوني، إقامة الزهور الطابق 
9 املكتب رقم 26 - 21361 الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23627

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
2121)تم تحويل) 18)أبريل) املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
إقامة) الزرقطوني،) شارع  (،59«
 -  26 املكتب رقم) (9 الطابق) الزهور 
إلى) املغرب«) البيضاء) الدار  (21361
زنقة) الحسني  حي  يسرى،) «عمارة 
 -  -  8 املكتب رقم) (2 مراكش الطابق)

إنزكان املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (15 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1365.
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ADVISORIS

VETTED
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVISORIS
 Quartier(des(hôpitaux،

 N°5 avenue(des(pléiades
 résidence IMRANE RDC APPT

 B1، Casablanca ، 20100،
CASABLANCA MAROC

VETTED شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 14 
شارع لوسيرن ، سكن لطيفة ، 
الطابق األول ، مكتب رقم 3 ، 

حي املستشفيات - 21111 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
518177

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (17
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VETTED
غرض الشركة بإوجاز):)•)البرمجة)
تكنولوجيا) وأنشطة  واالستشارات 

املعلومات األخرى.
أي) على  الباطن  من  التعاقد  (•
املؤس�شي) بالغرض  متعلق  مشروع 

للشركة ويمكن تنفيذه عن بعد)؛
•)وبشكل أعم)،)املشاركة املباشرة)
للشركة في جميع املعامالت التجارية)
أو الصناعية أو املالية أو املنقولة أو)
أو) مباشر  بشكل  املرتبطة  العقارية 
بواحدة) (، كلًيا أو جزئًيا) (، غير مباشر)
إليها) املشار  املعامالت  من  أخرى  أو 
أعاله بطريقة تسهل أو تعزيز أو تطوير)

نشاط الشركة..
14)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
لوسيرن)،)سكن لطيفة)،)الطابق األول)
(- حي املستشفيات) (، (3 مكتب رقم) (،

21111)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة صفاء)سونة):)111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) سونة  صفاء) السيدة 
 78111 سيمون) هنري  شارع  (32

فرساي فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) سونة  صفاء) السيدة 
 78111 سيمون) هنري  شارع  (32

فرساي فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)783854.
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centre d’étude de gestion et d’organisation

COACH TO CLEEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 centre d›étude de gestion et
d›organisation

 bd(d› Anfa، résid(Ibn ،89
 Zaidoune، tour(A، 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca maroc

COACH TO CLEEN شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجمع دالي 
- منطقة ليساسفة الصناعية مسار 
1177 س - كلم 9 - طريق الجدودة 

-الدار البيضاء - 21191 الدار 
البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
517245

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COACH TO CLEEN
إنشاء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
وأي) وتسويق  وتطوير  وتشغيل 
واستخدام) بتنفيذ  وتعلق  نشاط 

منصة لربط مدربي وممارسين كلين)

والعمالء.)

•)تنفيذ خدمات تدريب كلين وأي)

خدمات إضافية لها.

مجمع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الصناعية) ليساسفة  منطقة  (- دالي)

طريق) (- (9 كلم) (- س) (1177 مسار)

 21191 (- البيضاء) -الدار  الجدودة)

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 81 (: كليين) تو  كوتش  الشركة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

السيدة غيثة الفارس):)21)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الشركة كوتش تو كليين عنوانه(ا))

باريز) (75116 اكسلمان) شارع  (59

فرنسا.

عنوانه(ا)) الفارس  غيثة  السيدة 

الثاني) الطابق  ريونيون  دوال  شارع 

21251)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سلمى بن بركة عنوانه(ا))

4)شارع اورالنجي)75116)باريز فرنسا

عنوانه(ا)) الفارس  غيثة  السيدة 

الثاني) الطابق  ريونيون  دوال  شارع 

21251)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)783131.

281I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

YLIM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL
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شارع موالي الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب

YLIM شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن اقامة 

البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116131

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 أبريل) (26

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.YLIM(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

بيت) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الضيافة أو الرياض

متعهد)،)مطعم)،.

ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اقامة) الحسن  موالي  شارع  الحرية 

 -  2 رقم) الشقة  ب  عمارة  البردعي 

41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 111 (: الشوف) واسين  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الشوف  واسين  السيد 

 RUE DES QUARTIERS  45

 PLOUFRAGAN 22441 SAINT

BRIEUG)فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) الشوف  واسين  السيد 

 RUE DES QUARTIERS  45

 PLOUFRAGAN 22441 SAINT

BRIEUG)فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (16 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125172.

281I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

VIE TA VIE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 STE CABINET CONSEIL

KASBAH

 N°218 RUE(ERRISSANI

 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

VIE TA VIE TRAVAUX شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي رشيد - 45111 ورزازات 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4533

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2121 وونيو) (17 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) (VIE TA VIE TRAVAUX
وعنوان) درهم  (11.111 رأسمالها)

مقرها اإلجتماعي شارع موالي رشيد)

(: ورزازات املغرب نتيجة ل) (45111  -

حل شركة.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

ورزازات) (45111 (- رشيد) موالي 

املغرب.)

و عين:

دري�شي) رشيد  موالي  السيد(ة))

 211 وعنوانه(ا))اداريسا حي الحسني)

45111)ورزازات املغرب كمصفي)(ة))

للشركة.

السيد(ة))عبد الرحمان الخطابي)
 45111 الدهب) واد  حي  وعنوانه(ا))
ورزازات املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (23 االبتدائية بورزازات بتاريخ)

2121)تحت رقم)414.

282I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

OWAC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب
OWAC شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 
الحرية شارع موالي الحسن اقامة 
البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115383
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (16
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OWAC
غرض الشركة بإوجاز):)استيراد)/)

تصدور معدات الغسيل

بيع منتجات الغسيل)،)بيع شركات)
االمتياز.

ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اقامة) الحسن  موالي  شارع  الحرية 
 -  2 رقم) الشقة  ب  عمارة  البردعي 

41111)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 51.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 (: السيد عبد الصمد شاكير)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
شاكير) الصمد  عبد  السيد 
 RUE DEBUZY  14 عنوانه(ا))

31511)تولوز فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
شاكير) الصمد  عبد  السيد 
 RUE DEBUZY  14 عنوانه(ا))

31511)تولوز فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
ماي) (31 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)124581.
283I

مكتب الزياني عبد الحق وشركاؤه

ATLAS STUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الزياني عبد الحق وشركاؤه
126 شارع محمد الخامس عمارة 

سقيف الطابق 1 الرقم 2 الجدودة 
الجدودة، 24111، الجدودة املغرب

ATLAS STUD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
اوالد داود لغدورة ازمور - 24111 

الجدودة املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18315
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (18
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املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ATLAS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.STUD

تربية) (- (: بإوجاز) الشركة  غرض 

لتربية) التابعة  واالنشطة  الخيول،)

الخيول.

عنوان املقر االجتماعي):)دوار اوالد)

داود لغدورة ازمور)-)24111)الجدودة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 (: الديساوي) كمال  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

 491 (: الديساوي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد كمال الديساوي عنوانه(ا))

21411)الدار البيضاء) سيدي بليوط)

املغرب.

السيد محمد الديساوي عنوانه(ا))

البيضاء) الدار  معروف  سيدي 

21281)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد كمال الديساوي عنوانه(ا))

مكونة) كلعة  زنقة  (- بليوط) سيدي 

البيضاء) الدار  (21411 حامد) اقامة 

املغرب)

الديساوي) محمد  السيد 

تجزئة) معروف  سيدي  عنوانه(ا))

لكولين)21281)الدار البيضاء)املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالجدودة بتاريخ)23)وونيو)

2121)تحت رقم)26631.

284I

رمزي لالستشارات

ES-LINES SERVICES
إعالن متعدد القرارات

رمزي لالستشارات
شارع 24 نونبر عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 11 شقة رقم 11 
العيون ، 71111، العيون املغرب

ES-LINES SERVICES «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 21 
زنقة السمرة الحي االداري العيون - 

71111 العيون املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.25143

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)21)وونيو)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
زنقة) (21 نقل املقر الرئي�شي الى رقم)
السمرة الحي االداري العيون العيون

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
استيراد) الى  الشركة  نشاط  توسيع 
التجميل.) مستحضرات  وتصدور 
استيراد وتصدور املنتجات الحرفية.)
التجارة) التجميل.) منتجات  توزيع 
بشكل عام في جميع املنتجات واملواد)
واألدوات املتعلقة بمجاالت التجميل.
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)-:)الذي ونص على ماولي:)-
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (25 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1979.
285I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

 GRACIA MARQUEZ SARL
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ETS VERIF CABINET
COMPTABLE

 AV(DES(FAR(ES-SEMARA ،

72000، ES-SEMARA(MAROC

 GRACIA MARQUEZ SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

محمد ملين ولد سيدي رقم 76 

السمارة - 72111 السمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2337

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (15

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GRACIA MARQUEZ SARL AU

أشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البناء)وأشغال مختلفة.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 76 رقم) سيدي  ولد  ملين  محمد 

السمارة)-)72111)السمارة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: جواد) الباقيلي  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) جواد  الباقيلي  السيد 
الوحدة) ومدونة  بلوك  (223 رقم)

العيون)71111)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) جواد  الباقيلي  السيد 
الوحدة) ومدونة  بلوك  (223 رقم)

العيون)71111)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (17 االبتدائية بالسمارة بتاريخ)

2121)تحت رقم)135/2121.

286I

مكتب الزياني عبد الحق وشركاؤه

MARECHALLERIE HIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الزياني عبد الحق وشركاؤه
126 شارع محمد الخامس عمارة 

سقيف الطابق 1 الرقم 2 الجدودة 
الجدودة، 24111، الجدودة املغرب
MARECHALLERIE HIS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

اوالد داود لغدورة -ازمور - 24111 
الجدودة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18317

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MARECHALLERIE HIS
غرض الشركة بإوجاز):)االستشارة)

في تربية الخيول)-تدريب الخيول......
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 24111 (- -ازمور) لغدورة) داود  اوالد 

الجدودة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 HIS THOMAS : 511 السيد)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
 LATOUR LEA CELINE السيدة)
درهم) (111 بقيمة) حصة  (: 511

للحصة.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

HIS THOMAS)عنوانه(ا)) السيد)
28)شارع انطول منزي)-33431-بزاس)

75118)منزي بزاس فرنسا.
 LATOUR LEA السيدة)
 PARC عنوانه(ا)) (CELINE
 DEPARTEMENTAL DE L ISLE

LION D ANGERS 69111)فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
HIS THOMAS)عنوانه(ا)) السيد)
28)شارع انطول منزي)-33431-بزاس)

75118)منزي بزاس فرنسا
 LATOUR LEA السيدة)
 PARC عنوانه(ا)) (CELINE
 DEPARTEMENTAL DE L ISLE

LION D ANGERS 69111)فرنسا)
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالجدودة بتاريخ)23)وونيو)

2121)تحت رقم)26632.
287I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

K&A BIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب
K&A(BIO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن اقامة 
البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115531
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 أبريل) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 K&A (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.BIO
استيراد) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
وتوزيع) وبيع  وشراء) وتصدور 
والتجزئة) الجملة  وتجارة  وتسويق 
والنظافة) التجميل  ملستحضرات 

والعطور.
التجارة اإللكترونية واملبيعات عبر)

اإلنترنت..
ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اقامة) الحسن  موالي  شارع  الحرية 
 -  2 رقم) الشقة  ب  عمارة  البردعي 

41111)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 CHRISTOPHE السيد)
 111 LAZZARO : 51)حصة بقيمة)

درهم للحصة.
 PARRAUD MICHAEL : السيد)
51)حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

 CHRISTOPHE السيد)
 5 املحاميد) عنوانه(ا)) (LAZZARO

رقم)916 41111)مراكش املغرب.
 PARRAUD MICHAEL السيد)
عنوانه(ا))11)تجزئة معطاهللا)41111 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 CHRISTOPHE السيد)
 5 املحاميد) عنوانه(ا)) (LAZZARO

رقم)916 41111)مراكش املغرب
 PARRAUD MICHAEL السيد)
عنوانه(ا))11)تجزئة معطاهللا)41111 

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (12 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)124611.

288I

Dilegis Premium Service

AC SOURCING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Dilegis Premium Service
 Angle(Rue(D›alger(Et 2،Rue
 Abou(Bakr(Al(Baklani 3ème
 étage، Appt 11، Casablanca
 20070، 20070، Casablanca

Maroc
AC SOURCING شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
ال ليبرتي الطابق 3 الشقة 5 الدار 
البيضاء شارع ال ليبرتي الطابق 3 

الشقة 5 الدار البيضاء 21171 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5169

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (17
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AC (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOURCING
إستيراد) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
تجاري) ،تمتيل  الخدمات) وتصدور 
،مساعدة،نصيحة في علم) ،تحصيل)

االدارة.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الدار) (5 الشقة) (3 الطابق) ليبرتي  ال 
 3 الطابق) ليبرتي  ال  شارع  البيضاء)
الشقة)5)الدار البيضاء)21171)الدار)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة أسماء)حري):)111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة أسماء)حري عنوانه(ا))24 
بلوك)13)درب السالمة ق.ج البيضاء)

21171)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة أسماء)حري عنوانه(ا))24 
بلوك)13)درب السالمة ق.ج البيضاء)

21171)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)22165.
289I

SILVER FID

 MOHAMMADIA
LANGUAGE CENTER PRIVE

إعالن متعدد القرارات

SILVER FID
344 شارع مصطفى ملعاني 

الدارالبيضاء شارع مصطفى 
ملعاني الدارالبيضاء، 21541، 

الدارالبيضاء املغرب
 MOHAMMADIA LANGUAGE

CENTER PRIVE «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: الطابق 

سفلي رقم 4 متلت شارع عبداملومن 
وزنقة تريبولي إقامة املركزالحدوقة 

- - املحمدوة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.21321

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)26)ماي)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ونص  الذي  (:1 رقم) قرار 
ماولي:)الزيادة في رآسمال الشركة من)

111111)درهم إلئ)211111)درهم
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

إعتماد السيد خالد سهيركشريك
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قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
من) للشركة  القانونية  الصفة  تغيير 
لشريك) املسؤولية  محدودة  شركة 

واحدإلى شركة محدودة املسؤولية
قرار رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)

تعيين السيد خالد سهير كمسير
قرار رقم)5:)الذي ونص على ماولي:)

تغيير في التوقيع اإلجتماعي
قرار رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)

تعدول القانون األسا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)

رآسمال الشركة.)211111)درهم
بند رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
شركة) للشركة.) القانون  الشكل 

محدودة املسؤولية
بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)
سهيركشريك) خالد  السيد  إعتماد.)

جدود
على) ونص  الذي  (:24 رقم) بند 
خالد) السيد  الشركة.) تسيير  ماولي:)
سهير مع توقيع التنائي السيد خالد)

سهير والسيد نورالدون القسراوي
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية باملحمدوة بتاريخ)17)وونيو)

2121)تحت رقم)1428.
291I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

BN.RB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب
BN.RB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة طارق 

بن زياد رقم 44 املتجر رقم 13 ط 
س عمارة العدلوني مراكش 41111 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

115615

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BN.RB(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

(، متعهد) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

وجبات سريعة خفيفة)(مستأجرة))،)

مشغل قهوة)،

وجبات سريعة وأطباق مطبوخة..

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

رقم) املتجر  (44 رقم) زياد  بن  طارق 

العدلوني مراكش) ط س عمارة  (13

41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 BOUHERRAFA السيد)

 111 حصة بقيمة) (RAYANE : 511

درهم للحصة).

 BEN ALI NANAI : 511 السيد)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 BEN ALI NANAI السيد)

 RUE NEUVE PERIGNY 3((ا)عنوانه

94521)-)فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 BEN ALI NANAI السيد)

 RUE NEUVE PERIGNY 3((ا)عنوانه

94521)-)فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (13 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)124673.

291I

JUREXPERT

LES GRENIERS A PAINS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

JUREXPERT
8 زنقة محمد العرو�شي، إقامة 
صغير، الطابق 5، املكتب رقم 

21 ساحة النصر، 21191، الدار 
البيضاء املغرب

LES GRENIERS A PAINS شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة 
بني عمير وكلميمة RE حيضر جاسم 
1، الطابق الرابع، رقم 21 - 21111 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.375729

الشريك) قرار  بمقت�شى 
 2121 أبريل) (16 في) الوحيداملؤرخ 
مسؤلية) ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
مبلغ) (LES GRENIERS A PAINS
وعنوان) درهم  (111.111 رأسمالها)
بني) زنقة  زاوية  اإلجتماعي  مقرها 
(،1 حيضر جاسم) (RE عمير وكلميمة)
 21111  -  21 رقم) الرابع،) الطابق 
الدار البيضاء)املغرب نتيجة ل):)انتهاء)

النشاط التجاري.
و حدد مقر التصفية ب زاوية زنقة)
RE)حيضر جاسم) بني عمير وكلميمة)
 21111 -  21 الطابق الرابع،)رقم) (،1

الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

خالق) الحسين  السيد(ة))
ووليوز) (14 زنقة) (،14 وعنوانه(ا))
Trélaze)فرنسا) 1789 49811)تريالز)

كمصفي)(ة))للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
اإلوداع) تم  (: بالتصفية) املتعلقة 
بالدار) التجارية  باملحكمة  القانوني 

البيضاء)بتاريخ)24)وونيو)2121)تحت 
رقم)784153.

292I

ADVISORIS

NAY DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVISORIS
 Quartier(des(hôpitaux،

 N°5 avenue(des(pléiades
 résidence IMRANE RDC APPT

 B1، Casablanca ، 20100،
CASABLANCA MAROC

NAY DISTRIBUTION شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي أزهر 24 
سيدي رحال الشاطئ - 26175 

برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

15381
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 NAY (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DISTRIBUTION
-)استيراد) (: غرض الشركة بإوجاز)
وشراء)وبيع وتسويق وتوزيع أي سلعة)

أو منتج أو توريد أو مادة من أي نوع.
-)تصنيع هذه املنتجات ومعالجتها)

وتعبئتها)؛
أو) -استيراد أو تصدور أي سلعة 

منتج أو مادة من أي نوع..
أزهر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 26175 (- سيدي رحال الشاطئ) (24

برشيد املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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 1.111 (: الشامي) نبيل  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الشامي  نبيل  السيد 

شارع بشير اإلبراهيمي السكن شرف)

جيروند) ال  (18 شقة) (5 الطابق) (2

21511)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) الشامي  نبيل  السيد 

شارع بشير اإلبراهيمي السكن شرف)

جيروند) ال  (18 شقة) (5 الطابق) (2

21511)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (23 بتاريخ) ببرشيد  االبتدائية 

2121)تحت رقم)811.

293I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

RYTALINA PRODUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب

RYTALINA PRODUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن اقامة 

البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116191

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) (2121 شتنبر) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. RYTALINA PRODUCTION
إنتاج) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
وتوجيه أفالم الدورة التدريبية وأي)
ورائد أعمال) (، إنتاج سمعي بصري)

إدارة الخدمات
التقاط) (، األفالم) إنتاج  نشاط 
(، تحرير) (، تأثيرات خاصة) (، الصوت)

تلوين)،)إلخ.
ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اقامة) الحسن  موالي  شارع  الحرية 
 -  2 رقم) الشقة  ب  عمارة  البردعي 

41111)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 411 (: السيد عبد الفتاح كوكات)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
حصة) (211 (: السيد رفيق بوبكر)

بقيمة)111)درهم للحصة).
 411 (: ربيع) السيف  أوت  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

كوكات) الفتاح  عبد  السيد 
الدهبية) النخلة  اقامة  عنوانه(ا))
مراكش) (41111  28 رقم) (2 العمارة)

املغرب.
 45 السيد رفيق بوبكر عنوانه(ا))
البيضاء) (21111 برونت) بيير  زنقة 

املغرب.
السيد أوت السيف ربيع عنوانه(ا))
 13 شارع ابن سيناريس سعادة رقم)

21111)البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أوت السيف ربيع عنوانه(ا))
 13 شارع ابن سيناريس سعادة رقم)

21111)البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (17 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125129.
294I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

CAPITOLIUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب
CAPITOLIUM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن اقامة 
البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115575
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. CAPITOLIUM
شركة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

قابضة).
ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اقامة) الحسن  موالي  شارع  الحرية 
 -  2 رقم) الشقة  ب  عمارة  البردعي 

41111)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
الشركة)JMI SC : 99)حصة بقيمة)

111)درهم للحصة).
 JEROME BRUNO السيد)
درهم) (111 SERIN : 1)حصة بقيمة)

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) (JMI SC الشركة)
 AV DE L’HERS ZONE  7
EUROCENTRE CASTELNAU-

 -  D’ESTRETEFONDS 31621
فرنسا.

 JEROME BRUNO السيد)
 AV GEORGES  2 عنوانه(ا)) (SERIN
POMPIDOU 31511)تولوز فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

 JEROME BRUNO السيد)
 AV GEORGES  2 عنوانه(ا)) (SERIN

POMPIDOU 31511)-)فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (13 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)124652.

295I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

AEL FOOD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب
AEL FOOD شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي راحانك 
3 التجر 22 دوار الكدوة - 41111 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115665
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (11
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AEL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. FOOD
مقهى) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
سناك الوجبات الخفيفة)،)الوجبات)

السريعة)،)األطباق املطبوخة.
راحانك) (: املقر االجتماعي) عنوان 
 41111 (- الكدوة) دوار  (22 التجر) (3

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
(: الحامض) الرحيم  عبد  السيد 
111)حصة بقيمة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الحامض) الرحيم  عبد  السيد 
النخيل) (1 برج النخيل) (53 عنوانه(ا))

الجنوبي)41111)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الحامض) الرحيم  عبد  السيد 
النخيل) (1 برج النخيل) (53 عنوانه(ا))

الجنوبي)41111)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (17 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)124737.
296I

DARAA AUDIT

 LOGIC TRANSPORT
TRANSIT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA PROJET
 GRENN(WORK(IMM(A(N°7،

21111، الدار البيضاء املغرب
 LOGIC TRANSPORT TRANSIT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
1171 دوار أوالد سيدي عبو تيط 

مليل - 21111 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

518363

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LOGIC(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRANSPORT TRANSIT

وسيط) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

شحن)،)نقل البضائع وطنيا ودوليا.

طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تيط) عبو  سيدي  أوالد  دوار  (1171

مليل)-)21111)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 (: السيد اريك بول اندرياني)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

السيد سيرج لويس اندرياني):)511 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

اندرياني) بول  اريك  السيد 

بالندن شاطئ) قنطرة  (31 عنوانه(ا))

بوزنيقة) (13111 املنصورية) التالل 

املغرب.

اندرياني) لويس  سيرج  السيد 

 1 درج) الخضراء) املدونة  عنوانه(ا))

 21111 بوسكورة) (4 شقة) (1 طابق)

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

اندرياني) بول  اريك  السيد 

بالندن شاطئ) قنطرة  (31 عنوانه(ا))

بوزنيقة) (13111 املنصورية) التالل 

املغرب

اندرياني) لويس  سيرج  السيد 

 1 درج) الخضراء) املدونة  عنوانه(ا))

 21111 بوسكورة) (4 شقة) (1 طابق)

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784113.
297I

BEN.COMPTA

RAHOU ALIMENTATION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BEN.COMPTA
شارع الدرفوفي عمارة اإلتحاد 

السكنية الطابق الثاني رقم 17 
OUJDA MAROC ،61111 ، وجدة
RAHOU ALIMENTATION شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 11 طريق 
الجزائر تجزئة لياتني زنقة تيش 1 - 

61111 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37559
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (18
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RAHOU ALIMENTATION
بائع مواد) (: غرض الشركة بإوجاز)

الغدائية
مواد النظافة

االستيراد.
عنوان املقر االجتماعي):)11)طريق)
 -  1 الجزائر تجزئة لياتني زنقة تيش)

61111)وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد انس اهرام):)1.111)حصة)
بقيمة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد انس اهرام عنوانه(ا))شارع)
زنقة) الياتني  تجزئة  الخامس  محمد 
وجدة) (61111  11 رقم) (1 تشرين)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) اهرام  انس  السيد 
شارع محمد الخامس تجزئة الياتني)
زنقة تشرين1)رقم)11 61111)وجدة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (17 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2121)تحت رقم)2227.
298I

CRB CONSEIL

MANZILI
إعالن متعدد القرارات

CRB CONSEIL
حي الهناء شارع ابن سينا رقم 214 ، 

21281، الدار البيضاء املغرب
MANZILI «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: الدار 

البيضاء 1 شارع مصطفى املهداوي - 
21111 الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.91297
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)29)مارس)2121
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
تعيين مسيرون جدد للشركة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)
النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
مسيرا) عبالظ  محمد  السيد  تعيين 

للشركة
بند رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
تعيين السيد مصطفى عبالظ مسيرا)

للشركة
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باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)782315.
299I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

AVANOAM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب
AVANOAM شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن اقامة 
البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116257
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (25
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AVANOAM
الفنادق) (: بإوجاز) غرض الشركة 

والسكن السياحي)؛
مطعم)،)وجبات سريعة)،)وجبات)

جاهزة)،)قائمة طعام انتقائية.
ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اقامة) الحسن  موالي  شارع  الحرية 
 -  2 رقم) الشقة  ب  عمارة  البردعي 

41111)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: فجري) صفاء) السيدة 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) فجري  صفاء) السيدة 
 RUE DE LA POME 75116  171

باريس فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) فجري  صفاء) السيدة 
 RUE DE LA POME 75116  171

باريس فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (23 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125312.

311I

TQG FIDUCIAIRE

OMAROX CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TQG FIDUCIAIRE
رقم 1111 بن تاشفين ازلي ، 

41151، مراكش املغرب
OMAROX CAR شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي أكادور 
أوت ووسف أمزميز - 42113 أمزميز 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116423
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (14
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OMAROX CAR
كراء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجتماعي):)حي أكادور)
42113)أمزميز) (- أوت ووسف أمزميز)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: العضراوي) وليد  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 1.111 (: العضراوي) وليد  السيد 

بقيمة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد وليد العضراوي عنوانه(ا))
أمزميز) (42113 دوار الخميس أمزميز)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد وليد العضراوي عنوانه(ا))
أمزميز) (42113 دوار الخميس أمزميز)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (28 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125443.

311I

امغار عبد الغافور

ASMAK MARTIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
1 الطابق االول تطوان ، 93111، 

تطوان املغرب
ASMAK MARTIL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

القابلية شارع ابن سيناء زنقة 6 
مرتيل - 93151 مرتيل املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.29289

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

2121)تم تحويل) 21)وونيو) املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

زنقة) «حي القابلية شارع ابن سيناء)

6)مرتيل)-)93151)مرتيل املغرب«)إلى)

«شارع املسيرة الخضراء)اقامة املهدي)

مرتيل)-)93151)مرتيل املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (24 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1714.

312I

رمزي لالستشارات

MB WATER

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

رمزي لالستشارات

شارع 24 نونبر عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 11 شقة رقم 11 

العيون ، 71111، العيون املغرب

MB WATER شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

االمل الشطر التاني رقم 239 العيون 

- 71111 العيون املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.24479

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم) (2121 وونيو) (15 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»511.111)درهم«)أي من)«111.111 

درهم«)إلى)«61.111)درهم«)عن طريق)

:)تقدوم حصص نقدوة أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (25 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1981.

313I
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COMPTE A JOUR

EL CHOLLO TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 AV(SAKIA(EL(HAMRAE(N° 13

 2EME(ETG(N° 4 NADOR ،
62000، NADOR(MAROC

EL CHOLLO TRANS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

املسيرة بني انصار - 62111 الناظور 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
21851

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) (2121 مارس) (23
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHOLLO TRANS
غرض الشركة بإوجاز):)نقل السلع)

لحساب الغير.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الناظور) (62111 (- املسيرة بني انصار)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: محمد) الحموتي  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الحموتي محمد عنوانه(ا))
 62111 انصار) بني  بويفقوسا  حي 

الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحموتي محمد عنوانه(ا))
 62111 انصار) بني  بويفقوسا  حي 

الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
أبريل) (15 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)645.

314I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

BAHIA DRIVE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب
BAHIA DRIVE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارو 
الجاسم 54 املكتي 59 جيليز - 

41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115417
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (19
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BAHIA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. DRIVE
كراء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
عمارو) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الجاسم)54)املكتي)59)جيليز)-)41111 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: حامدو) أووب  السيدة 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) حامدو  أووب  السيد 
 41111  431 تجزئة الزرقطوني رقم)

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الشاوي) بن  شيماء) السيدة 
عنوانه(ا))املحاميد تجزئة النهضة)17 

41111)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
ماي) (31 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)124581.
315I

Annonce BO

HA MANAGER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Annonce BO
 Casablanca(Maroc، 20000،

Casablanca Maroc
HA MANAGER شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي ميرس 
سلطان - 24 - طريق عمر السالوي 
- الطابق 3 رقم 14 - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.477175

العام) الجمع  بمقت�شى 
 2121 ماي) (31 في) اإلستثنائياملؤرخ 
مسؤلية) ذات  شركة  حل  تقرر 
 HA الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
 11.111 مبلغ رأسمالها) (MANAGER
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
عمر) طريق  (- (24 (- سلطان) ميرس 

السالوي)-)الطابق)3)رقم)14 - 21111 
الدار البيضاء)املغرب نتيجة ل):)عدم)

تحقيق الهدف االجتماعي.
ميرس) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
طريق عمر السالوي) (- (24 (- سلطان)
الدار) (21111  -  14 رقم) (3 الطابق) (-

البيضاء)املغرب.)
و عين:

الحرشاوي) القادر  عبد  السيد(ة))
الحوزي) عين  منطقة  وعنوانه(ا))
91111)شفشاون) اإلدارية شفشاون)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)23171.

317I

ائتمانية الراحة

موروكان تاور ايمو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية الراحة
48 شارع محمد الخامس تجزئة 
الصافي برشيد برشيد، 26111، 

MAROC برشيد
موروكان تاور اومو شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الرحيم بوعبيد الطابق االول تسير 
2 رقم 775 برشيد 26111 برشيد 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

15341
 28 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

موروكان تاور اومو.

منعش) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

بيع) (- -)مقاولة اشغال مختلفة) عقار)

وشراء)ارا�شي-)التجارة.

عنوان املقر االجتماعي):)شارع عبد)

تسير) االول  الطابق  بوعبيد  الرحيم 

برشيد) (26111 برشيد) (775 رقم) (2

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 951 (: مصطفى) الغني  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

السيدة الحب فاضمة):)51)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

 951 (: مصطفى) الغني  السيد 

بقيمة)111)درهم.

السيدة الحب فاضمة):)51)بقيمة)

111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

الغني مصطفى عنوانه(ا)) السيد 

 23 رقم) (5 الزنقة) تادرت  تجزئة 

البيضاء) (21211 كاليفورنيا البيضاء)

املغرب.

السيدة الحب فاضمة عنوانه(ا))

 23 رقم) (5 الزنقة) تادرت  تجزئة 

البيضاء) (21211 كاليفورنيا البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الغني مصطفى عنوانه(ا)) السيد 

 23 رقم) (5 الزنقة) تادرت  تجزئة 

البيضاء) (21211 كاليفورنيا البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (16 بتاريخ) ببرشيد  االبتدائية 

2121)تحت رقم)771.

318I

FINCOSA MARRAKECH

JMA MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 181 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 41111، مراكش 
املغرب

JMA MARRAKECH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي القصر 
الصغير االصفر حي باب اوالن 

بوطويل درب خليفة توغزة املدونة - 
41111 مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.113547
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
رفع) تم  (2121 ماي) (25 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 
من) أي  درهم«) (21.395.111«
»111.111)درهم«)إلى)«21.495.111 
مقاصة) إجراء) (: طريق) عن  درهم«)
املقدار) املحددة  الشركة  دوون  مع 

واملستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (24 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125383.

319I

بنبو خدوجة

SOCIETE SIHAM CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

بنبو خدوجة
261 املسعودوة تازة ، 35111، تازة 

املغرب
SOCIETE SIHAM CASH شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 4 

اقامة الوئام 9 الطريق الوطنية رقم 
6 العرفان - 35111 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6189

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE SIHAM CASH

تحويل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االموال

-وسيط مالي.
 4 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطريق الوطنية رقم) (9 اقامة الوئام)

6)العرفان)-)35111)تازة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (511 (: السيدة زاجو نوال)

بقيمة)111)درهم للحصة).

251)حصة) (: السيدة الهيري امنة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

 251 (: اسماء) الهيري  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 8 عنوانه(ا)) نوال  زاجو  السيدة 
زنقة االمير موالي عبد هللا بيت غالم)

35111)تازة املغرب.

 8 السيدة الهيري امنة عنوانه(ا))
زنقة االمير موالي عبد هللا بيت غالم)

35111)تازة املغرب.

السيدة الهيري اسماء)عنوانه(ا))8 
زنقة االمير موالي عبد هللا بيت غالم)

35111)تازة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 8 عنوانه(ا)) نوال  زاجو  السيدة 
زنقة االمير موالي عبد هللا بيت غالم)

35111)تازة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (25 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

2121)تحت رقم)359.

311I

الحكمةج

الحكمةج
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الحكمةج
الحي الجدود زنقة 12 رقم 55 جرادة 

، 64551، جرادة املغرب
الحكمةج شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

الجدود زنقة 12 رقم 55 جرادة - 
64551 جرادة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37611

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

الحكمةج.
إنتاج) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

وتصنيع املواد البالستيكية.
الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- جرادة) (55 رقم) (12 زنقة) الجدود 

64551)جرادة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 211 (: ميموني) البشير  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
211)حصة) (: السيد قلعي محمد)

بقيمة)111)درهم للحصة).
211)حصة) (: السيد شلح الطيب)

بقيمة)111)درهم للحصة).
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211)حصة) (: السيد البطحا عمر)

بقيمة)111)درهم للحصة).

 211 (: أناس) محجوبي  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 

 211 (: ميموني) البشير  السيد 

بقيمة)21.111)درهم.

بقيمة) (211 (: السيد قلعي محمد)

21.111)درهم.

بقيمة) (211 (: السيد شلح الطيب)

21.111)درهم.

211)بقيمة) (: السيد البطحا عمر)

21.111)درهم.

 211 (: أناس) محجوبي  السيد 

بقيمة)21.111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ميموني  البشير  السيد 
جرادة) (25 رقم) (13 الحسنية) حي 

64551)جرادة املغرب.

عنوانه(ا)) محمد  قلعي  السيد 
الحي الجدود زنقة)12)رقم)55)جرادة)

64551)جرادة املغرب.

السيد شلح الطيب عنوانه(ا))حي)

 16 سيدي محمد بن عبد هللا رقم)

جرادة)64551)جرادة املغرب.

عنوانه(ا)) عمر  البطحا  السيد 

 64551 276)جرادة) الحي املجهز رقم)

جرادة املغرب.

أناس عنوانه(ا)) السيد محجوبي 

بالل) حا�شي  (164 رقم) العيون  حي 

جرادة)64551)جرادة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ميموني  البشير  السيد 
جرادة) (25 رقم) (13 الحسنية) حي 

64551)جرادة املغرب

عنوانه(ا)) محمد  قلعي  السيد 
الحي الجدود زنقة)12)رقم)55)جرادة)

64551)جرادة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (24 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2121)تحت رقم)2315.

311I

مكتب الحسابات العباد

RIMAPRUNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكتب الحسابات العباد
23 بلوك 3 بئرانزران بنصفار، 

31111، صفرو املغرب
RIMAPRUNE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عين 

تيمكناي تيمزوغت املنزل صفرو - 
31111 صفرو املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2233
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 ووليوز) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):
محمد بسيس) (ة)) تفويت السيد)
171)حصة اجتماعية من أصل)511 
اسماعيل) (ة)) السيد) لفائدة  حصة 

عمامو بتاريخ)21)ووليوز)2121.
ادمر) ادريس  (ة)) السيد) تفويت 
161)حصة اجتماعية من أصل)511 
اسماعيل) (ة)) السيد) لفائدة  حصة 

عمامو بتاريخ)21)ووليوز)2121.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
ووليوز) (22 االبتدائية بصفرو بتاريخ)

2121)تحت رقم)341.
312I

FIDUCIAIRE BADES

LOS CONSTRUCTORES

إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE BADES
 RUE(AL(ANDALOUSS ، 18

32000، AL(HOCEIMA(MAROC
LOS CONSTRUCTORES «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 64 زنقة 

بني بويدور الحسيمة - 32111 
الحسيمة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2413

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)16)ماي)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ونص  الذي  (:1 رقم) قرار 
ماولي:)-تفويت الحصص االجتماعية)
انس) الناجي  السيد  لدى  اململوكة 
 R351118رقم الوطنية  بطاقته 
51)حصة بقيمة)5000،00  وعددها)
درهم لفائدة اعمراشا عبد الرحمان)
R313116و) رقم) الوطنية  بطاقته 
الساكن ب)4)زنقة بوجدور الحسيمة)
اي بقيمة)100،00درهم لكل حصة-
اململوكة) الحصص  جميع  تفويت 
لدى البوطي سفيان بطاقته الوطنية)
حصة) (51 وعددها) (R351174 رقم)
حصة) لكل  100،00درهم  بقيمة)
 5.000،00 قيمته) اجمالي  بمبلغ  اي 
درهم لفائدة اعمراشا انس بطاقته)
الوطنية رقم)R356889)والساكن ب)

4)زنقة بوجدور الحسيمة)
على) ونص  الذي  (:2 رقم) قرار 
-االنسحاب التام من الشركة) ماولي:)
والناجي) سفيان  البوطي  للسيدون 
انس وانسحاب هذا االخير من تسيير)

الشركة
قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
القانون) من  و7) (6 املادتين) -تعدول 
مع) انسجاما  للشركة  االسا�شي 
القرارين)1)و2)من محضر هذا الجمع)

االستثنائي
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)
االتية اسائهم قاموا بتوفير) الشركاء)
عبد) :-اعمراشا  التالية) الحصص 
5.000،00درهم- بقيمة) الرحمان 

 5.000،00 بقيمة) انس  اعمراشا 
درهم

بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)
االف) عشرة  الشركة  راسمال  وبلغ 
مقسم) درهم  (10.000،00 درهم)
111)حصة اجتماعية بقيمة) حسب)
مكتتبة) حصة  لكل  درهم  (100،00
جميعها ومحررة ومملوكة ل:اعمراشا)
51)حصة-اعمراشا) عبد الرحمان ب)

انس)51)حصة

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالحسيمة بتاريخ)24)وونيو)

2121)تحت رقم)226.

313I

ANNONCE BO

FIVES CONVEYING MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

EXPERTAX CONSULTING

11، زنقة واشنطن الطابق السفلي 
رقم ٤ ، 21111، الدار البيضاء 

املغرب

 FIVES CONVEYING MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الحرة للتصدور بوخالف ، بلوك 

14 ، مكتب رقم 7 - 91161 طنجة 

املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.46.371

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في)11)غشت)2121)تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

بوخالف) للتصدور  الحرة  «املنطقة 

 91161 - 7 14)،)مكتب رقم) ،)بلوك)

الحرة) «املنطقة  إلى) املغرب«) طنجة 

41أ) بلوك) (، بوخالف) للتصدور 

طنجة) (91161  -  5 رقم) مكتب  (،

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (15 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)243.536.

314I

CABINET BADREDDINE

PH.IMAM ALI ENNAKHIL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE

279 أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 
رقم 1 ، 1، مراكش املغرب
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PH.IMAM ALI ENNAKHIL شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 631 

الزهور 1 عين اوطي - 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116419

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (18

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PH.IMAM ALI ENNAKHIL

غرض الشركة بإوجاز):)-)صيدلية.

العمليات) جميع  العموم  وعلى  (-

املدنية،)التجارية،)املالية،)الصناعية)

ترتبط بصفة) التي قد  والعقارية 

مباشرة أو غير مباشرة بغرض الشركة)

والتي من شأنها تطوير غرض الشركة.

 631 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الزهور)1)عين اوطي)-)41111)مراكش)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 811.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 PH.IMAM ALI الشركة)

حصة بقيمة) (ENNAKHIL : 8.111

111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) السالوي  هند  السيدة 
 13 رقم) باني  زنقة  (38 الفرح) إقامة 

41111)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) السالوي  هند  السيدة 
 13 رقم) باني  زنقة  (38 الفرح) إقامة 

41111)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (25 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125425.
315I

BRI consulting Group

GOURZAM HOLDING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BRI consulting Group
 BP 3048 AL(BARID(BANK

 LAAYOUNE(AL(AMAL 74500
 LAAYOUNE(SAHARA ، 70000،

Laâyoune Maroc
GOURZAM HOLDING شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوكالة 1 بلوك F رقم F72 العيون - 

71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37259
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (18
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GOURZAM HOLDING
البيع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
ومعدات) (الصباغة،الزليج  بالجملة)
البناء)،)اإلستيراد والتصدور،)التوزيع)

والتفاوض).
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
F72)العيون)-) F)رقم) 1)بلوك) الوكالة)

71111)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

مبلغ رأسمال الشركة:)1.111.111 

درهم،)مقسم كالتالي:

(: حمو) اد�شي  حسن  السيد 

درهم) (111 بقيمة) حصة  (11.111

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

حمو) اد�شي  حسن  السيد 
تجزئة) د  بلوك  (182 رقم) عنوانه(ا))
العيون) (71111 العيون) الوحدة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حمو) اد�شي  حسن  السيد 
تجزئة) د  بلوك  (182 رقم) عنوانه(ا))
العيون) (71111 العيون) الوحدة 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (28 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2121)تحت رقم)2114/2121.

316I

جمال الصدقي محاسب معتمد

شركة وسيم للسكن
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

جمال الصدقي محاسب معتمد

شارع ابن سيناء رقم 86 الخميسات 

، 15111، الخميسات املغرب

شركة وسيم للسكن شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة 
بلميلودي رقم 581 الطابق االول 

الخميسات - 15111 الخميسات 

املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29179

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) (2121 وونيو) (23 املؤرخ في)

«االشغال) من) الشركة  نشاط 

املختلفة والبناء-تصدور واستيراد-

املفاوضة«)إلى)«االشغال املختلفة)
الغير) لخساب  البضائع  والبناء-نقل 

-املفاوضة«.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 25 بتاريخ) بالخميسات  االبتدائية 

وونيو)2121)تحت رقم)536.

317I

FIDU ALIMTYAZ

STE AJITSKON SARL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد الكريم بن جلون 

مكاتب أشرف، مكتب 14 الطابق 2 
FES MAROC ،31111 ، فاس

STE AJITSKON SARL شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 6 
تجزئة سمف شارع ابن الخطيب 

فاس - 31111 فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.61753

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) (2121 ماي) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):
قباج) محمد  (ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.251
5.111)حصة لفائدة السيد)(ة))عبد)

الفتاح ملوكي بتاريخ)21)ماي)2121.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
التجارية بفاس بتاريخ)25)ماي)2121 

تحت رقم)3121.

318I

FIDU ALIMTYAZ

 ste ATM ARCHITECTURE
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDU ALIMTYAZ
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13َ زنقة ، عبد الكريم بن جلون 
مكاتب أشرف، مكتب 14 الطابق 2 

FES MAROC ،31111 ، فاس
 ste ATM ARCHITECTURE SARL
AU شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 21 
الطابق 5 البناوة 11 زنقة مشرع 
بالقصري اطلس فاس - 31111 

فاس املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.65915

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم تحويل) (2121 ماي) (26 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
زنقة) (11 البناوة) (5 الطابق) (21 «رقم)
(- فاس) اطلس  بالقصري  مشرع 
«مكتب) إلى) املغرب«) فاس  (31111
35)قطعة)9)مطاحن االدرسية شارع)
الجيش امللكي بير انزران اطلس فاس)

- 31111)فاس املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (24 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3197.

319I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

TITI PARISIEN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب
TITI PARISIEN شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن اقامة 
البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

115611

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (18

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TITI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. PARISIEN

التحرير) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
املوسيقي)،)النشر)،)التوزيع التحريري)
السمعي) اإلنتاج  وبيع  للتكوين 

(، السينمائي) التصوير  (، البصري)
واستغالل الحقوق) (، إدارة) (، اقتناء)
(، (الحقوق) والشخصية) الفكرية 

املؤلفون)،)املراجعون)..

ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اقامة) الحسن  موالي  شارع  الحرية 

 -  2 رقم) الشقة  ب  عمارة  البردعي 

41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)فرنسا سنة).

 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

111)حصة) (: السيد طارق كرماح)

بقيمة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) كرماح  طارق  السيد 

شارع)9)ابريل رقم)5 21111)البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) كرماح  طارق  السيد 

شارع)9)ابريل رقم)5 21111)البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (13 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)124671.

321I

societe(menara(marrakech(conseil(plus

DEXTRAPHARM MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 societe(menara(marrakech
conseil plus

 resdidence(dar(saada(II(IMM. 15
 BUREAU(N°1 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC

DEXTRAPHARM MAROC شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املسيرة 2 ا 
رقم 569 متجر في الطابق االر�شي - 

41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116251
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DEXTRAPHARM MAROC
تاجر) (1- (: غرض الشركة بإوجاز)
للمستحضرات) جملة  وتجار  تجزئة 

الصيدالنية
-2)تاجر أو وسيط وقوم باالستيراد)

والتصدور
-3مقاول تعبئة وتغليف.

عنوان املقر االجتماعي):)املسيرة)2 
ا رقم)569)متجر في الطابق االر�شي)-)

41111)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 (: حمزة) بوخليط  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 511 (: السيد عبد الكريم كاوجي)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

كاوجي) الكريم  عبد  السيد 

عنوانه(ا))اسيف س رقم)78 41111 

مراكش املغرب.

عنوانه(ا)) بوخليط حمزة  السيد 

 41111  281 رقم) ب  (3 املسيرة)

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

كاوجي) الكريم  عبد  السيد 

عنوانه(ا))اسيف س رقم)78 41111 

مراكش املغرب

عنوانه(ا)) بوخليط حمزة  السيد 

 41111  281 رقم) ب  (3 املسيرة)

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (22 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125281.

321I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MIS INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب

MIS INVEST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن اقامة 

البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115785

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MIS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. INVEST
مقهى) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
سناك الوجبات الخفيفة)،)الوجبات)

السريعة.
ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اقامة) الحسن  موالي  شارع  الحرية 
 -  2 رقم) الشقة  ب  عمارة  البردعي 

41111)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 (: كليال) خدوجة  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 JEROME BRUNO السيد)
 111 بقيمة) حصة  (SERIN : 511

درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة خدوجة كليال عنوانه(ا))
 46111 اقامة املصمودوة) (1 الشارع)

اسفي املغرب.
 JEROME BRUNO السيد)
 AV GEORGES  2 عنوانه(ا)) (SERIN
POMPIDOU 31511)تولوز فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة خدوجة كليال عنوانه(ا))
 46111 اقامة املصمودوة) (1 الشارع)

اسفي املغرب
 JEROME BRUNO السيد)
 AV GEORGES  2 عنوانه(ا)) (SERIN

POMPIDOU 31511)تولوز فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (19 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)124851.
322I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

DREAM WASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب
DREAM WASH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 77 ب 
بوشارب تاركة - 41111 مراكش 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.67851

العام) الجمع  بمقت�شى 
 2121 أبريل) (28 اإلستثنائياملؤرخ في)
املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 
مبلغ) (DREAM WASH املحدودة)
وعنوان) درهم  (11.111 رأسمالها)
بوشارب) ب  (77 اإلجتماعي) مقرها 
تاركة)-)41111)مراكش املغرب نتيجة)

ل):)انعدام النشاط.
ب) (77 ب) التصفية  مقر  و حدد 
مراكش) (41111 (- تاركة) بوشارب 

املغرب.)
و عين:

بنيعيش) رشيد  السيد(ة))
292)زنقة محمد بن وزيد) وعنوانه(ا))
(ة)) الرباط املغرب كمصفي) (11111

للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (16 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125191.

323I

FLASH ECONOMIE

SLIMANE HAYATI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

)SLIMANE HAYATI) سليمان 
حياتي

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 1.035.000،00 درهم

املقر اإلجتماعي دومين شريكة طريق 
215 أزغار

سيدي سليمان
الزيادة في رأسمال الشركة

الجمعية) اجتماع  محضر  حسب 
وونيو) (9 العامة غير العادوة املنعقد)
 (SLIMANE HAYATI)(2121)لشركة

سليمان حياتي تقرر ما ولي:
بما) الشركة  رأسمال  في  الزيادة  (
درهم لرفعه من) (48.645.111 قدره)
 49.681.111 إلى) درهم  (1.135.111

درهم.
ا والبالغ)

ً
الحصص املصدرة حدوث

 451 بقيمة) 118.111حصة  عددها)
في) االكتتاب  وتم  (، للحصة) درهًما 
كل منها نقًدا أو عن طريق تعويض)
الدفع) واملستحقة  السائلة  الدوون 

على الشركة.
تم االكتتاب من طرف:

حصة) الشاوي  فيصل  السيد 
31.396

حصة) الشاوي  ماجدة  السيدة 
31.396

 55.789 كرافس) حياة  السيدة 
حصة)

املجموع حصة)118.111
تعدول البند رقم)9--)من القانون)

األسا�شي
البند التاسع رأس املال

تم تحدود رأس املال بمبلغ تسعة)
وأربعون مليوًنا وستمائة ثمانون ألًفا)
مقسًما) (، درهم)) (49.681.111.11(
وأربعمائة) آالف  وعشرة  مائة  إلى 

(111411(
أربعمائة) اسمية  بقيمة  حصة  (
لكل) درهم)) (451.11) وخمسون)
ومدفوع) بالكامل  اكتتب  (، حصة.)
وموزعة على النحو التالي بين الشركاء.
حصة) الشاوي  فيصل  السيد 

32.164
حصة) الشاوي  ماجدة  السيدة 

21.361
حصة) كرافس  حياة  السيدة 

56.976
املجموع حصة)111.411

تحيين القانون األسا�شي للشركة

بكتابة) القانوني  االوداع  تم  (-

الضبط باملحكمة االبتدائية سيدي)

سليمان بتاريخ)24)وونيو)2121)نحن)

عدد)2121/169

قصد النشر واإلعالن

324I

build(work

NAJAH TEXT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

build(work

حي الهناء 3 زنقة 37 رقم 67 الشقة 

رقم 3 طنجة ، 91111، طنجة 

املغرب

NAJAH TEXT شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي الهناء 

3 شارع 37 رقم 67 شقة رقم 3 

طنجة - 91111 طنجة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.98635

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر حل) (2121 وونيو) (17 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤلية) (NAJAH TEXT

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعنوان) درهم  (111.111 رأسمالها)

شارع) (3 مقرها اإلجتماعي حي الهناء)

طنجة) (3 رقم) شقة  (67 رقم) (37

نتيجة) املغرب  طنجة  (91111  -

لتأسيس شركة جدودة.

و عين:

نجاح) الحليم  عبد  السيد(ة))

وعنوانه(ا))حي الهناء)3)شارع)36)رقم)

املغرب كمصفي) طنجة  (91111  36

(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)17)وونيو)2121)وفي حي الهناء)

 3 رقم) شقة  (67 رقم) (37 شارع) (3

طنجة)-)91111)طنجة املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)5832.
325I

COMPTE A JOUR

ZIAD LOGISTIC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 AV(SAKIA(EL(HAMRAE(N° 13

 2EME(ETG(N° 4 NADOR ،
62000، NADOR(MAROC

ZIAD LOGISTIC شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 111زنقة 
4حي العرا�شي الطابق 2 - 62111 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22385
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (18
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ZIAD (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.LOGISTIC
نقل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع للغير.
عنوان املقر االجتماعي):)111زنقة)
 62111  -  2 الطابق) العرا�شي  4حي 

الناظور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: هداوي) السيد سليمان 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سليمان هداوي عنوانه(ا))
 62111 انصار) بني  املومن  عبد  حي 

الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سليمان هداوي عنوانه(ا))
 62111 انصار) بني  املومن  عبد  حي 

الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
17)وونيو) االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)1355.

326I

FIDICOM

CASH SINCERITE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDICOM
 AV(ORAN(N° 10 RUE(BERLIN
 ZOHOUR 1 FES(FES، 30000،

FES MAROC
CASH SINCERITE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 219 
شارع القرويين نرجس - 31111 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68557
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (25
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CASH (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.SINCERITE

تقدوم) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
خدمات مختلفة في اطار)*)تسهيالت

عنوان املقر االجتماعي):)رقم)219 
شارع القرويين نرجس)-)31111)فاس)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 111 (: الهالل) الشيماء) السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة الشيماء)الهالل عنوانه(ا))
زنقة جبل تزن تيشكا نرجس د) (19

31111)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الشيماء)الهالل عنوانه(ا))
زنقة جبل تزن تيشكا نرجس د) (19

31111)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (24 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3192.

327I

Auto Ecole Kassi

AUTO ECOLE KASSI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Auto Ecole Kassi
 N°8 Etage 2 LOT(ZITOUNE
 ASKEJOUR - marrakech ،

41111، مراكش املغرب
AUTO ECOLE KASSI شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 8 
الطابق 2 تجزئة الزيتون اسكجور - 

41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

112885

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في)13 
مارس)2121)تم إعداد القانون)

األسا�شي لشركة ذات مسؤلية)

محدودة ذات الشريك الوحيد)

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AUTO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ECOLE KASSI

مدرسة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

لتعليم السياقة.
 8 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- تجزئة الزيتون اسكجور) (2 الطابق)

41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد قا�شي عبد الرزاق):)1.111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الرزاق) عبد  قا�شي  السيد 

 79 رقم) الراحة  تجزئة  عنوانه(ا))

اسكجور)41111)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الرزاق) عبد  قا�شي  السيد 

 79 رقم) الراحة  تجزئة  عنوانه(ا))

اسكجور)41111)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

مارس) (26 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)122265.

328I

Kamal Gest

 BOULANGERIE PATISSERIE
ARYAF بولونجري باتسري 

ارياف
عقد تسيير حر ألصل تجاري)(األشخاص)

املعنويون)
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عقد تسيير حر ألصل تجاري
 BOULANGERIE PATISSERIE
ARYAF بولونجري باتسري ارياف

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
أعطى) (2121 مارس) (31 قي)
 BOULANGERIE PATISSERIE
ارياف) باتسري  بولونجري  (ARYAF
املسجل بالسجل التجاري).)باملحكمة)
التجارية بمراكش حق التسيير الحر)
 FAC-11 الكائن ب) التجاري  لألصل 
 RESIDENCE ZAHRA 2 AV MY
ABDELLAH MARRAKECHفاك)
موالي) شارع  (12 الزهراء) اقامة  (11
41111)مراكش) (- -)مراكش) عبد هللا)
 ZAKARIA ASSIBI لفائدة) املغرب 
زكرياء)عسيبي ملدة)3)سنة تبتدئ من)
31)مارس) 2121)وتنتهي في) أبريل) (11
قيمته) شهري  مبلغ  مقابل  (2124

11.111)درهم.

329I

i2fconseil

H&K
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

i2fconseil
 bd ali yaata residence ali im

 b2 n°3 ain(sebaa(casablanca ،
20250، casablanca(maroc
H&K شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 18 
زنقة جياللي غفيري عين السبع - 

21251 الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.289177

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم) (2121 وونيو) (12 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع 
أي) درهم«) (45.111.111» قدره)
إلى) درهم«) (25.111.111» من)
(: طريق) عن  درهم«) (71.111.111«
أرباح أو عالوات) أو  إدماج احتياطي 

إصدار في رأس املال.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784171.
331I

louardi compta

MEDU›Z LIGHTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

louardi compta
رقم 26 زنقة عباس املسعدي مكتب 

رقم 5 املدونة الجدودة فاس ، 
31111، فاس املغرب

MEDU›Z LIGHTING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
النخيل اقامة النخيل رقم 24/25 

الشقة 5 طريق اوموزار فاس - 
31151 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.63887
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 مارس) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):
عادل السالمي) (ة)) تفويت السيد)
167)حصة اجتماعية من أصل)333 
امحمد) (ة)) السيد) لفائدة  حصة 

بنجلون بتاريخ)12)مارس)2121.
ووسف) (ة)) السيد) تفويت 
اجتماعية) حصة  (166 معطالوي)
حصة لفائدة السيد) (334 من أصل)
12)مارس) (ة))امحمد بنجلون بتاريخ)

.2121
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
وونيو) (21 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)2986.
331I

FIDUNION-MAROC

PRALINOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رأسمال الشركة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ،23

،CASABLANCA ، 20000

CASABLANCA MAROC
PRALINOR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 71 زنقة 
طه حسين - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.
خفض رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.43845

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2121 ماي) (15 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رأسمال  خفض 
من) أي  درهم«) (3.111.111» قدره)
»4.111.111)درهم«)إلى)«1.111.111 
عدد) تخفيض  (: طريق) عن  درهم«)

األسهم.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784467.
332I

FIDUNION-MAROC

BARACAO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ،23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BARACAO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 47 ، شارع 
اللة واقوت، الطابق الخامس - - 

21111 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

518593
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BARACAO

تصنيع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
املواد األولية للحلويات وللشوكوالتة.

(، (47 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الطابق الخامس) شارع اللة واقوت،)

- - 21111)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
مبلغ رأسمال الشركة:)1.111.111 

درهم،)مقسم كالتالي:
 5.111 (: الشركة نامالي القابضة)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 2.451 (: بنزكري) عائشة  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 2.451 (: بنزكري) مريم  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الشركة نامالي القابضة عنوانه(ا))
الطابق) واقوت،) اللة  شارع  (، (47
البيضاء) الدار  (21111 (- الخامس)

املغرب.
السيدة عائشة بنزكري عنوانه(ا))
 3 شقة) السكتاني  حسن  شارع  (59

21111)الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه(ا)) بنزكري  مريم  السيدة 
 3 شقة) السكتاني  حسن  شارع  (59

21111)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بنزكري) الدون  عز  محمد  السيد 
59)شارع حسن السكتاني) عنوانه(ا))
شقة)3 21111)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784411.
333I

Fiduciaire Le Médiateur

Sofy agency
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

Fiduciaire Le Médiateur
 Bd(D›Anfa 1er(étage 18

 Casablanca، 20100، Casa
Maroc
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Sofy agency شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي كاليفورني 

شارع فاس 62 اقامة سيهام متجر 

رقم 14 الدار البيضاء - 21111 

Casa املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.478439

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2121 وونيو) (11 في) املؤرخ 
«مقاول) من) الشركة  نشاط  تغيير 

إلى) السياحي«) املجال  في  متخصص 

عقارية) خدامات  (- عقاري) «مقاول 

مقاول وزاول اال ستراد والتصدور-) (-

النقل) متنوعة-) اشغال  في  مقاول 

الدولي والوطني.«.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 21 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)783515.

334I

TY CONSULTING

GLOBAL FUNDS

إعالن متعدد القرارات

TY CONSULTING

 RUE HALAB MERS SULTAN 26

 26 RUE(HALAB(MERS(SULTAN،

20140، CASABLANCA(MAROC

GLOBAL FUNDS «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

سيدي عبد الرحمان، إقامة ريو، 

عين الذواب - 21181 الدارالبيضاء 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.413827

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)14)ماي)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
زيادة رأس مال الشركة بمبلغ إجمالي)
ومائتان) مليون  عشر  تسعة  قدره 
درهم) وخمسون ألف(19.251.111))
بتضمين الحساب الجاري للشريك)،)
ليرتفع هذا األخير من خمسين مليون)
تسعة) إلى  درهم  ((50،000،000(
وستين مليون ومائتين وخمسين ألف)

)69،250،000))درهم.
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
ونص على) الذي  و7:) (6 رقم) بند 
ماولي:)زيادة رأس مال الشركة بمقدار)
تسعة عشر مليون ومائتان وخمسون)
بتضمين) درهم  ألف(19.251.111))
ليصبح) (، الحساب الجاري للشريك)
تسعة وستين مليون ومائتين وخمسين)
درهم وكذالك) ((69،250،000) ألف)
إرتفاع حصص الشريك الوحيد من)
حصة) ألف(511.111)) خمسمئة 
ألف) وتسعون  وإثنان  ستمئة  إلى 

وخمسمئة(692.511))حصة.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784341.

335I

FLASH ECONOMIE

 COMMERCE AHLAM AL
JAMILA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 COMMERCE AHLAM AL
JAMILA

 شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها:111.111 درهم

 مقرها اإلجتماعي: 267 شارع محمد 
السادس محل 3-4 - الدار البيضاء 
رقم التقييد في السجل التجاري: 

133137
حل شركة

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
 29 بتاريخ) البيضاء) الدار  في  املؤرخ 

أبريل)2121)قرر الشركاء)ما ولي
حل الشركة)-

-تعيين السيد الحسين أوت علي)

كمصفي للشركة)

-حدد مقر التصفية في)267)شارع)

محمد السادس محل)3-4 

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784448

336I

CABINET BENISSA

 SOCIÉTÉ TRAVAUX BÉTON

ET PEINTURE MARITIMES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

CABINET BENISSA

 Avenue(Hafid(Ibn(Abdelbar

 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème(étage(N° 15

 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc

 SOCIÉTÉ TRAVAUX BÉTON ET

PEINTURE MARITIMES شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي 21 اقامة 

ليونور 2 عبد هللا كنون الطابق 7 

رقم 63 - 91111 طنجة املغرب.

تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

115493

 بمقت�شى قرار الشريك الوحيد)

املؤرخ في)26)أبريل)2121)تم تغيير)

 SOCIÉTÉ»(تسمية الشركة من

 TRAVAUX BÉTON ET PEINTURE

.(»SOPIM»(إلى(»(MARITIMES

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

التجارية بطنجة بتاريخ)11)ماي)2121 

تحت رقم)41611121113654.

337I

TY CONSULTING

 GE RENEWABLES
HYDRAULIQUE
إعالن متعدد القرارات

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 26
 26 RUE(HALAB(MERS(SULTAN،
20140، CASABLANCA(MAROC

 GE RENEWABLES
HYDRAULIQUE «شركة 

املساهمة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 74 شارع 
عبد املومن الدارالبيضاء - 21111 

الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.91177

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)31)شتنبر)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
اإلدارة) مجلس  رئيس  تعيين  إنهاء)

السابق السيد ألفريدو لوشيني
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
تعيين رئيس مجلس اإلدارة الجدود)

السيد سانشيز ڭوميز
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)-:)الذي ونص على ماولي:)
ال وتم أي تعدول على النظام األسا�شي
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784183.

338I

FIDU ALIMTYAZ

 STE MOHAM TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد الكريم بن جلون 

مكاتب أشرف، مكتب 14 الطابق 2 
FES MAROC ،31111 ، فاس

STE MOHAM TRAVAUX SARL
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شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 

2 رقم 12 تجزئة قرويين طريق 

عين الشقف فاس - 31111 فاس 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.61949

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2121 وونيو) (17 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»411.111)درهم«)أي من)«111.111 

عن) درهم«) (511.111» إلى) درهم«)

أو) نقدوة  حصص  تقدوم  (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (23 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3173.

339I

TY CONSULTING

IT BUSINESS SOFTWARE
إعالن متعدد القرارات

TY CONSULTING

 RUE HALAB MERS SULTAN 26

 26 RUE(HALAB(MERS(SULTAN،

20140، CASABLANCA(MAROC

IT BUSINESS SOFTWARE «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 26 زنقة 

حلب ، مر�شى السلطان - 21141 

الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.261123

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)17)وونيو)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ونص  الذي  (:1 رقم) قرار 

من) الشركة  تسمية  تغيير  ماولي:)

إلى) (»IT BUSINESS SOFTWARE«

»OPTIMUM ADVISORY«

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
زيادة رأس مال الشركة بمبلغ إجمالي)

درهم) قدره خمسون ألف(51.111))

بإدماج إحتياطي أو أرباح أو عالوات)

هذا) ليرتفع  (، املال) رأس  في  إصدار 

 (51.111) ألف) خمسين  من  األخير 

درهم إلى مئة ألف)(111.111))درهم.

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ونص  الذي  (:3 رقم) بند 

من) الشركة  تسمية  تغيير  ماولي:)

إلى) (»IT BUSINESS SOFTWARE«

»OPTIMUM ADVISORY«

ونص على) الذي  و7:) (6 رقم) بند 
زيادة رأس مال الشركة بمبلغ) ماولي:)

إجمالي قدره خمسون ألف(51.111) 

أرباح) أو  إحتياطي  بإدماج  درهم 

(، املال) رأس  في  إصدار  عالوات  أو 

درهم) ((111.111) ألف) ليصبح مئة 

الشركاء) حصص  إرتفاع  وكذالك 

(511))حصة إلى ألف) من خمسمئة)

)1.111))حصة.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784342.

341I

ORCOM FIDUS CONSULTING

 LINKMED MAROC SARL
A.U

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ORCOM FIDUS CONSULTING

 AVENUE(GHANDY(LOT(H 254

 APP 01 CITE(DAKHLA(AGADIR

 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC

 LINKMED MAROC SARL A.U

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك ب 
رقم 311 حي اسكا تكوين اكادور - 

81111 اكادور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

48113

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (11

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LINKMED MAROC SARL A.U

غرض الشركة بإوجاز):)*اخصائي)

نظارات

*بصري

*توزيع األجهزة الطبية).

بلوك ب) (: عنوان املقر االجتماعي)

(- اكادور) تكوين  اسكا  حي  (311 رقم)

81111)اكادور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: لحويج) واسين  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) لحويج  واسين  السيد 
حي السالم اكادور) (7 رقم) (914 زنقة)

81111)اكادور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) لحويج  واسين  السيد 
حي السالم اكادور) (7 رقم) (914 زنقة)

81111)اكادور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (25 بتاريخ) باكادور  التجارية 

2121)تحت رقم)111483.

341I

شركة اإلئتمانية الواسطية

ESSASSI DEPANNAGE
إعالن متعدد القرارات

شركة اإلئتمانية الواسطية
13 زنقة انتسرابي رقم 3 م.ج ، 

51111، مكناس املغرب
ESSASSI DEPANNAGE «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: دوار آوت 
علي أوبوهو آوت لحسن أويوسف 

لقصير - - الحاجب املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.49979

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)18)ماي)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

حذف نشاط دوباناج السيارات
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

زيادة نشاط تجارة اآلليات الفالحية
قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
حويل مقر الشركة إلى العنوان التالي):)

دوار الهرشة ملهاوة مكناس
قرار رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)
 INOX(:(تغيير اإلسم التجاري للشركة

SAID
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)
ملهاوة) الهرشة  دوار  (: الشركة) مقر 

مكناس
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (22 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2121)تحت رقم)3168.

342I

GLOBE FIDUCIAIRE

MAFATIH EL KARAM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

GLOBE FIDUCIAIRE
14 شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 
18 ، 21111، الدار البيضاء املغرب
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MAFATIH EL KARAM شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

زكي الدون طاوو�شي ،رقم 45، حي 

املستشفيات،الدار البيضاء. - 

21361 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.247979

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت) (2121 ماي) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):

بن) صهيب  (ة)) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (311 زوينة)

السيد) لفائدة  حصة  (1.111 أصل)

ماي) (26 بتاريخ) ولهري  مصطفى  (ة))

.2121

بن) صهيب  (ة)) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (311 زوينة)

أصل)1.111)حصة لفائدة السيد)(ة))

محمد مخلص بتاريخ)26)ماي)2121.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (

 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784523.

343I

مكتب املحاسبة

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة

9 عمارة قبيل شارع الجيش امللكي 

سيدي بنور، 24351، سيدي بنور 

املغرب

F شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 67 شارع 

محمد الخامس سيدي بنور. سيدي 

بنور. 24351 سيدي بنور. املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3195

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (17

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.F(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

غرض الشركة بإوجاز):)بيع االجزاء)

املفصلة

بيع اجزاء)وملحقات السيارات.

بيع املعدات الفالحية.

67)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

محمد الخامس سيدي بنور.)سيدي)

بنور.)24351)سيدي بنور.)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: الخنوش) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سعيد الخنوش عنوانه(ا))

بوزيد) سيدي  كمال  تجزئة  (51

الجدودة.)24115)الجدودة.)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الحامل) الخنوش  سعيد  السيد 

رقم) للتعريف  الوطنية  للبطاقة 

تجزئة) (51 عنوانه(ا)) (MC189648

كمال سيدي بوزيد الجدودة.)24115 

الجدودة..)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 23 بتاريخ) بنور  بسيدي  االبتدائية 

وونيو)2121)تحت رقم)3973.

344I

KENI DESIGN GROUP

KENI DESIGN GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KENI DESIGN GROUP
دوور الشعبي ، باب فاس، رقم 42 ، 

14111، القنيطرة املغرب
KENI DESIGN GROUP شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوور 
الشعبي ، باب فاس، رقم 42 

القنيطرة - 14111 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61231
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 KENI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.DESIGN GROUP
غرض الشركة بإوجاز):)•)

والحفر) والنحت  النقش  أعمال 
والقص بالليزر على جميع املواد

اشغال مختلفة. (•
دوور) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 42 رقم) فاس،) باب  (، الشعبي)
القنيطرة)-)14111)القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (--

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) جواد  صبري  السيد 
 14111 الجنوبية) الرامي  بئر  (1734

القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) جواد  صبري  السيد 
 14111 الجنوبية) الرامي  بئر  (1734

القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)21)وونيو)

2121)تحت رقم)83461.

345I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

SFB Elec
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE(MOHAMED(V(N°27
 APPART(N°2 1ER(ETAGE(SETTAT

، 26000، SETTAT(MAROC
SFB Elec شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 64 زنقة 
عبد هللا املدووني الطابق االول 

الشقة 2 - 21111 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
518455

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SFB (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. Elec
(: بإوجاز) الشركة  غرض 
 TRAVAUX D’INSTALLATION
 ELECTRIQUE ET AUTRES

.TRAVAUX D’INSTALLATIONS
زنقة) (64 (: عنوان املقر االجتماعي)
عبد هللا املدووني الطابق االول الشقة)

2 - 21111)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).



14599الجريدة الرسمية عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121) 

 211.111 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 2.111 (: براوي) سفيان  السيد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) براوي  سفيان  السيد 
تجزئة الهدى زنقة)1)رقم)135)سيدي)

مومن)21111)الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) براوي  سفيان  السيد 
تجزئة الهدى زنقة)1)رقم)135)سيدي)

مومن)21111)الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)23631.
346I

YOU-TAG CONSULTING

يو تاك كونسيلتينغ
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YOU-TAG CONSULTING
 Résidence(Latifa، 1er

 Etage(Bureau(N°3، 14 Rue
 de Lucerne Quartier Des

 Hôpitaux- Casablanca، 20100،
CASABLANCA MAROC

وو تاك كونسيلتينغ شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 14 شارع 
لوسيرن ريزيدنس لطيفة ، الطابق 
األول مكتب رقم 3 حي املستشفيات 
الدار البيضاء 21111 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

516285
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (18
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
:)وو تاك) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

كونسيلتينغ.
(: بإوجاز) الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية
وخاصة) عام  بشكل  املشورة 
واالجتماعية) القانونية  املسائل  في 

واملالية)؛
التحكم باإلدارة؛

القانونية) واملساعدة  اإلشراف 
واملحاسبة)؛

املشورة في جميع مجاالت الحياة)
التجارية)؛

االستشارات التنظيمية
الخدمة أو الدراسة أو املساعدة أو)

املشورة للشركات)؛
الدراسات) في  واملشورة  الدعم 

العامة)؛
إدارة املوارد البشرية)؛

املراجعة القانونية والتعاقدوة.
ودراسات) السوق  دراسات 

الجدوى.
التطوير الشخ�شي واملنهي لجميع)

األعمار.
التدريب وتنظيم الندوات.

املرتبطة) الخدمات  جميع  أداء)
بشكل مباشر أو غير مباشر باألنشطة)

املذكورة أعاله)؛
االستحواذ على حصة بأي شكل)
،)بما في ذلك االندماج)،)في أي شركة)

تقوم بنشاط مماثل أو ذي صلة)؛.
14)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
الطابق) (، لطيفة) ريزيدنس  لوسيرن 
3)حي املستشفيات) األول مكتب رقم)
21111)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد الزائري وونس):)111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) وونس  الزائري  السيد 
 13 عمارة) (9 رياض البرنو�شي م س)
 21111 اهل الغالم البيضاء) (8 رقم)

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) وونس  الزائري  السيد 
 13 عمارة) (9 رياض البرنو�شي م س)
 21111 اهل الغالم البيضاء) (8 رقم)

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.

347I

ارنك

WINDER AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ارنك
شارع ووسف ابن تاشفين رقم 14 
 LARACHE ،92111 ،العرائش

املغرب
WINDER AUTO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناعية االوسطال رقم 4 مكرر - 

92111 العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6267
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WINDER AUTO
بيع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

السيارات الجدودة.

املنطقة) (: عنوان املقر االجتماعي)

(- مكرر) (4 الصناعية االوسطال رقم)

92111)العرائش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:) رأسمال  مبلغ 

100.000،00)درهم،)مقسم كالتالي:

 511 (: العقيلي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 511 (: االشرافي) نجيبة  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) العقيلي  محمد  السيد 
الجدود) املغرب  تجزئة  (1719 رقم)

92111)العرائش املغرب.

السيدة نجيبة االشرافي عنوانه(ا))
الجدود) املغرب  تجزئة  (1719 رقم)

92111)العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) العقيلي  محمد  السيد 
الجدود) املغرب  تجزئة  (1719 رقم)

92111)العرائش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

بتاريخ) بالعرائش  االبتدائية 

رقم) تحت  (2121 وونيو) (22

.26111121118413

348I

ste(al(moustakbal(conseil

 SERVICES ET TRAVAUX

INTERNATIONAL SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste(al(moustakbal(conseil

 9rue(rahal(meskini(v.n(app 11

bureau(et 3 ، 30000، fes(maroc

 SERVICES ET TRAVAUX

 INTERNATIONAL SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 
9-884 تجزئة القرويين طريق عين 
الشقف فاس - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65613

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) (2121 دجنبر) (14
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SERVICES ET TRAVAUX  :

.INTERNATIONAL SARL AU
أعمال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

مختلفة
)التفاوض

)استيراد وتصدور
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عين) طريق  القرويين  تجزئة  (9-884
الشقف فاس)-)31111)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: برادة) التهامي  السيد 
حصة بقيمة)111.111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) برادة  التهامي  السيد 
فاس) صفرو  طريق  إومان  تجزئة  (5

31111)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) برادة  التهامي  السيد 
فاس) صفرو  طريق  إومان  تجزئة  (5

31111)فاس املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)16)وناور)2121 

تحت رقم)34.
349I

FIDEXIA 

MG PHARMA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDEXIA
 300Rue(Mostapha(El(Maâni،
 2ème(étage(Bureau(N° 26،
 Centre-Ville، Casablanca ،
20140، Casablanca(Maroc

MG PHARMA شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
املسيرة زنقة 6 أكتوبر رقم 6 الطابق 
3 شقة 3 - 21111 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

484911
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) (2121 دجنبر) (22
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MG (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PHARMA
بيع) (- (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املنتجات شبه الطبية،
الصيدالنية) املستحضرات  بيع  (-
واملنتجات الكيميائية ومستحضرات)

التجميل الخاصة
شبه) (املنتجات  بالصيدلية)

الصيدلية)؛
-)استيراد وتصدور.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الطابق) (6 6)أكتوبر رقم) املسيرة زنقة)
البيضاء) الدار  (21111  -  3 شقة) (3

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة منال بازي):)1.111)حصة)
بقيمة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

حي) السيدة منال بازي عنوانه(ا))
 113 رقم) الخرطوم  شارع  الكندي 

62999)الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حي) السيدة منال بازي عنوانه(ا))
 113 رقم) الخرطوم  شارع  الكندي 

62999)الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

دجنبر)2121)تحت رقم)759921.

351I

LEADER FINANCE

DAISY GOLD CENTER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER(ETAGE(APPT(N° 2
 IMM 520 AL(MANAR

 OPERATION(CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

DAISY GOLD CENTER شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
األول رقم 2 عمارة 521 املنار 3 
عملية الشرف مراكش مراكش 

marrakech 41111 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116185
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (11
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DAISY(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.GOLD CENTER

مركز) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

التجميل).

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 3 املنار) (521 عمارة) (2 رقم) األول 

مراكش) مراكش  الشرف  عملية 

marrakech 41111)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: لبيض خدوجة) السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة لبيض خدوجة عنوانه(ا))

مراكش) (14 تجزئة سيدي عباد رقم)

marrakech 41111)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة لبيض خدوجة عنوانه(ا))

مراكش) (14 تجزئة سيدي عباد رقم)

marrakech 41111)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (25 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125411.

352I

FIDUCIAIRE HAKIM

«PARATYPIC«
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAKIM

صندوق بريد رقم 4163، الجدودة 

الرئيسية، الجدودة. ، 24111، 

الجدودة املغرب

»PARATYPIC« شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 
رقم 16، الطابق األول، أميمة، رقم 

ص.ب. 1، شارع الحسن الثاني، 

الجدودة - 24111 الجدودة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18241

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (25

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.»PARATYPIC«

املواد) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الشبه الطبية،)مستحضرات تجميل)

ومستلزماتها،)مركز عالج املائي..

مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم) أميمة،) الطابق األول،) (،16 رقم)

الثاني،) الحسن  شارع  (،1 ص.ب.)

الجدودة)-)24111)الجدودة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: باملهدي) ندى  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) باملهدي  ندى  السيدة 

الجدودة)24111)الجدودة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) باملهدي  ندى  السيدة 

الجدودة)24111)الجدودة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالجدودة بتاريخ)11)وونيو)

2121)تحت رقم)26578.

353I

LEADER FINANCE

RENOTHEC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FINANCE

 1ER(ETAGE(APPT(N° 2

 IMM 520 AL(MANAR

 OPERATION(CHARAF ، 40000،

MARRAKECH MAROC

RENOTHEC شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي كيلومتر 11 

طريق أوريكة تسلطانت مراكش - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111435

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) (2121 مارس) (11

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RENOTHEC

أشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البناء).

كيلومتر) (: عنوان املقر االجتماعي)

طريق أوريكة تسلطانت مراكش) (11

- 41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الزروالي) العابدون  زين  السيد 

درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111  :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الزروالي) العابدون  زين  السيد 

اورير) اوت  اغمات  مركز  عنوانه(ا))

مراكش) (41111 مراكش) الحوز 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الزروالي) العابدون  زين  السيد 

اورير) اوت  اغمات  مركز  عنوانه(ا))

مراكش) (41111 مراكش) الحوز 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وناور) (19 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)119677.

354I

FIDUCIAIRE RICH

TAOUBGHATINE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RICH

 N°4 IMM 19 2EME(ETAGE

 PLACE(MOHAMED(V،

 RICH،MIDELT ، 52400، RICH

MAROC

TAOUBGHATINE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

16 شارع سيدي علي ،حي 

املسيرة،الريش - ميدلت- - 52411 

الريش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2843

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (21

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TAOUBGHATINE
-اشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

مختلفة
-االشغال الغابوية.

 16 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
شارع سيدي علي)،حي املسيرة،الريش)

-)ميدلت-)-)52411)الريش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 511.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 5.111 (: رشيد) لهزاوي  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) رشيد  لهزاوي  السيد 
تجزئة الحسنية)13)رقم)75،بني مالل)

23111)بني مالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) رشيد  لهزاوي  السيد 
تجزئة الحسنية)13)رقم)75،بني مالل)

23111)بني مالل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (22 االبتدائية بميدلت بتاريخ)

2121)تحت رقم)418.
355I

FIDU ALIMTYAZ

 STE BOUIBLANE PRODUITS
AGRICOLES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد الكريم بن جلون 

مكاتب أشرف، مكتب 14 الطابق 2 
FES MAROC ،31111 ، فاس

 STE BOUIBLANE PRODUITS
AGRICOLES SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
االر�شي شارع الحضري 9 زنقة 

مصطفى لحلو شقة 2 الزهور فاس - 
3111 فاس املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52661

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2121 ووليوز) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(ة))ربيع عبد الكبير)

 811 حصة اجتماعية من أصل) (51
نزهة) ربيع  (ة)) السيد) لفائدة  حصة 

بتاريخ)16)ووليوز)2121.
تفويت السيد)(ة))ربيع عبد الكبير)

311)حصة اجتماعية من أصل)811 
طه) ربيع  (ة)) السيد) لفائدة  حصة 

بتاريخ)16)ووليوز)2121.
تفويت السيد)(ة))ربيع عبد الكبير)

 811 حصة اجتماعية من أصل) (51

مصطفى) (ة)) السيد) لفائدة  حصة 

ولد على بتاريخ)16)ووليوز)2121.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (

دجنبر) (31 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3856.

356I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

KADDAR COM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جدود للشركة

 ALI(OULHAJ ( SIMOTIC)

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق البرود 311 الرئيسية 

الرشيدوة ، 52111، الرشيدوة 

املغرب

KADDAR COM شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع فاتح 

ماي رقم 25 الحي الجدود البيطا - 

52111 الرشيدوة املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13413

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم تعيين) (2121 وونيو) (11 املؤرخ في)
قدار) مسير جدود للشركة السيد(ة))

ووسف كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالرشيدوة بتاريخ)28)وونيو)

2121)تحت رقم)311.
357I

SMOUNIAMINA

SOCIETE AXE BEAUTE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE(MARMOUCHA
 ET(SEBTA(APPT 8 ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC
SOCIETE AXE BEAUTE شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار ا والد 
لخضر محل رقم 3 ا والد الطيب 

فاس 31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68471
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (31
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE AXE BEAUTE
بيع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

ملستحضرات التجميل والعطور).
عنوان املقر االجتماعي):)دوار ا والد)
لخضر محل رقم)3)ا والد الطيب فاس)

31111)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:) رأسمال  مبلغ 
100.000،00)درهم،)مقسم كالتالي:

العمراني) الحياني  نبيل  السيد 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111  :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
العمراني) الحياني  نبيل  السيد 
عنوانه(ا))دوار اوالد حمو اوالد الطيب)

فاس)31111)فــاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العمراني) الحياني  نبيل  السيد 
عنوانه(ا))دوار اوالد حمو اوالد الطيب)

فاس)31111)فــاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (24 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3112/21.

358I

فيكاميد

CYCLE FOR IMPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيكاميد
3، شارع الوحدة الطابق األول رقم 1 

، 93111، تطوان املغرب
CYCLE FOR IMPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

االميرة شارع اشبيليا رقم 64 
الفنيدق - 93111 الفنيدق املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29839

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CYCLE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. FOR IMPORT

*استيراد) (: غرض الشركة بإوجاز)
منتوجات التجميل)

*) استيراد منتوجات غدائية)
*االستيراد والتصدور)

*التجارة والتوزيع).
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
االميرة شارع اشبيليا رقم)64)الفنيدق)

- 93111)الفنيدق املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: امليموني) محمد  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد امليموني عنوانه(ا))

حي عزفة)93111)الفنيدق املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد امليموني عنوانه(ا))

حي عزفة)93111)الفنيدق املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (24 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1715.
361I

FIDASSURCO

CAFE ASKEJOUR
عقد تسيير حر ألصل تجاري)(األشخاص)

الطبيعيون)
عقد تسيير حر ألصل تجاري

CAFE ASKEJOUR
 11 بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في)
ووليوز)2121)أعطى السيد(ة))محمد)
الصلحي الحامل)(ة))للبطاقة الوطنية)
بالسجل) املسجل  (J181411 رقم)
التجارية) باملحكمة  (**** التجاري)
لألصل) الحر  التسيير  حق  بمراكش 
التجاري الكائن ب أسكجور صوكوما)
- 41111)مراكش املغرب)  1173 رقم)
(ة)) الحامل) كريمي  خالد  للسيد(ة))
 EE729535 رقم) الوطنية  للبطاقة 
ووليوز) (11 من) تبتدئ  سنة  (3 ملدة)
 2124 وونيو) (31 في) وتنتهي  (2121

مقابل مبلغ شهري)7.111)درهم.
361I



14603الجريدة الرسمية عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121) 

EL MARSA CONSEIL

ATELIER AUDRA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

EL MARSA CONSEIL
حي القدس شارع البعت ، 71111، 

العيون املغرب
ATELIER AUDRA شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 AV LA MECQUE RUE EL
 MOUHAMMADIA LAAYOUNE

.- 70000 LAAYOUNE(MAROC
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.35295

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
2121)تم تحويل) 17)وونيو) املؤرخ في)
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
 AV LA MECQUE RUE EL» من)
 MOUHAMMADIA LAAYOUNE -
LAAYOUNE MAROC 71111«)إلى)
 BOULEVARD DE LA MECQUE«
 IMM APPRT N 1 HAY SAADA
 LAAYOUNE - 71111 LAAYOUNE

.»MAROC
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (17 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1873/21.
362I

COMPTA DAK

STE OUM FISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

COMPTA DAK
شارع محمد فاضل السماللي 

حي السالم رقم 1318 ، 73111، 
الداخلة املغرب

STE OUM FISH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ام 
التون�شي رقم 13 - 73111 الداخلة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11579
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 وونيو) (24 في) املؤرخ 

املصادقة على):
املود) محمد  (ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (211
411)حصة لفائدة السيد)(ة))محمد)

لوغزال بتاريخ)24)وونيو)2121.
املود) محمد  (ة)) السيد) تفويت 
211)حصة اجتماعية من أصل)411 
عبدهللا) (ة)) السيد) لفائدة  حصة 

مجاهد بتاريخ)24)وونيو)2121.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
 28 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 
وونيو)2121)تحت رقم)1145/2121.
363I

WINIUM Expertوينيوم إكسبير

AOUAD ENERGY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WINIUM Expertوينيوم إكسبير
رقم 11 مبنى تاشفين نهج يعقوب 
املريني جيليز، 41121، مراكش 

املغرب
AOUAD ENERGY شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي رقم 114 حي أزلي - 41111 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7613

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (15
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AOUAD ENERGY
إستيراد) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
وتوزيع املنتجات) وتصدور بيع وشراء)
قطاع) في  تدخل  التي  والخدمات 
الطاقات املتجددة وغيرها من السلع..
الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 41111 (- حي أزلي) (114 السفلي رقم)

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: السيد العواد اسماعيل)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 1111 (: السيد العواد اسماعيل)

بقيمة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد العواد اسماعيل عنوانه(ا))
 41111  364 رقم) الجنوبي  ازلي 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العواد اسماعيل عنوانه(ا))
 41111  364 رقم) الجنوبي  ازلي 

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (23 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125325.
364I

JIBAL NORD

أيامار ترانس
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JIBAL NORD
 AV.HASSAN BEN OUAZZANE

 IMM.23 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

أوامار ترانس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حسن بن 
وزان IMM. رقم 23 - 91111 طنجة 

اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

117851

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (18

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

أوامار) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

ترانس.

نقل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

األفراد.

عنوان املقر االجتماعي):)حسن بن)

وزان)IMM.)رقم)23 - 91111)طنجة)

اململكة املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 511.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: شاكر) لكبير  شنتوف  السيد 

درهم) (111 بقيمة) حصة  (5.111

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

شاكر) لكبير  شنتوف  السيد 

 16 شارع لوتس نصر رقم) عنوانه(ا))

رقم)9 91111)طنجة اململكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

شاكر) لكبير  شنتوف  السيد 

 16 شارع لوتس نصر رقم) عنوانه(ا))

رقم)9 91111)طنجة اململكة املغربية

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (25 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)243882.

365I



عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121)الجريدة الرسمية   14604

ادكو كونسيل

MYBAHARAT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ادكو كونسيل
26 حي الريحان الطابق 1 الشقة 2 
حي الراحة. ، 21551، الدار البيضاء 

املغرب
MYBAHARAT شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 25 زنقة 
السندس إقامة جناة شارع الحزام 

الكبير - 21331 الدارالبيضاء 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.382995
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم) (2121 وونيو) (17 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»911.111)درهم«)أي من)«111.111 
درهم«) (1.111.111» إلى) درهم«)
مقاصة مع دوون) إجراء) (: عن طريق)

الشركة املحددة املقدار واملستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784363.

366I

LE PUBLICATEUR LEGAL

MOJATECH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL
التجزئة 6 الزنقة 51 رقم 8 ق.ج 

الدار البيظاء التجزئة 6 الزنقة 51 
رقم 8 ق.ج الدار البيظاء، 21451، 

الدار البيظاء املغرب
MOJATECH شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 128 شارع 
العرعار الطابق 2 مكتب 6 - 21111 

الداربيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

497949

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعداد القانون) (2121 مارس) (25

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOJATECH

تصميم) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الكمبيوتر) أجهزة  وتشغيل  تحقيق 

ومنتجات االتصاالت.

عنوان املقر االجتماعي):)128)شارع)

 21111 - 6 2)مكتب) العرعار الطابق)

الداربيضاء)املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: جواد) املؤدن  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) جواد  املؤدن  السيد 

إقامة الفجر)J)عمارة)NR 2 1)سيدي)

برنو�شي)21411)الداربيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) جواد  املؤدن  السيد 

إقامة الفجر)J)عمارة)NR 2 1)سيدي)

برنو�شي)21411)الداربيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أبريل)2121)تحت رقم)773488.

367I

FICOMPTA

MAILKA TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FICOMPTA
 N° 6 RUE(ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME(ETAGE(FES
، 30000، FES(MAROC

MAILKA TRAVAUX شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 

بالطابق السفلي قطعة رقم 115ك 
تجزئة جنان نهاوة طريق عين 

الشقف - 31111 فاس املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68585
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAILKA TRAVAUX
غرض الشركة بإوجاز):)املقاول في)

أشغال مختلفة أو بناءات.
متجر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
115ك) بالطابق السفلي قطعة رقم)
تجزئة جنان نهاوة طريق عين الشقف)

- 31111)فاس املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 511.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 5.111 (: امعيلقة) نبيل  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) امعيلقة  نبيل  السيد 

 31111  1 شارع وهران الزهور) (362

فاس املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) امعيلقة  نبيل  السيد 

 31111  1 شارع وهران الزهور) (362

فاس املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (28 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3133.

368I

EL MARSA CONSEIL

TARKIYA WASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL

حي القدس شارع البعت ، 71111، 

العيون املغرب

TARKIYA WASH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 RUE وعنوان مقرها اإلجتماعي

 EL MASSIRA EL KHADRA EL

 MARSA(LAAYOUNE - 70000

LAAYOUNE MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37221

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TARKIYA WASH

:)التنظيف) غرض الشركة بإوجاز)

الصناعي

والحاالت) املركبات  تنظيف 

واألدوات الصناعية.
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 RUE (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 EL MASSIRA EL KHADRA EL

 MARSA LAAYOUNE - 71111

.LAAYOUNE MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 HICHAM EL السيد)

حصة بقيمة) (MANSSOURI : 951

111)درهم للحصة).

 HAMZA FANINE : 51 السيد)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 HICHAM EL السيد)

 HAY عنوانه(ا)) (MANSSOURI

 MOULAY RACHID 2 EME

 TRANCHE BLOC F NR 169

.71111 LAAYOUNE MAROC

 HAMZA HANINE السيد)

 QUARTIER عنوانه(ا))

 ADMINISTRATIF CR ET

 CT SAHEL CLE OUED EL

 MAKHAZINE LARACHE 71111

.LAAYOUNE MAROC

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 HICHAM EL السيد)

 HAY عنوانه(ا)) (MANSSOURI

 MOULAY RACHID 2 EME

 TRANCHE BLOC F NR 169

71111 LAAYOUNE MAROC

 HAMZA HANINE السيد)

 QUARTIER عنوانه(ا))

 ADMINISTRATIF CR ET

 CT SAHEL CLE OUED EL

 MAKHAZINE LARACHE 71111

LAAYOUNE MAROC

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (25 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1975.

369I

 FIDUCIAIRE D’AUDIT D’ASSISTANCE DE

GESTION ET DE CONTROLE

DECAMERON MOROCCO-

S.A
شركة املساهمة

رفع رأسمال الشركة

DECAMERON MOROCCO-SA

الزيادة في رأس املال االجتماعي من 

511.111 درهم الى 7.111.111 

درهم 

أوال: على إثر مداوالتها بتاريخ 

2121/16/18 قررت الجمعية 

العامة العادوة وغير العادوة 

ملساهمي شركة

DECAMERON MOROCCO-SA

بمجلس) االسم  مجهولة  شركة 
درهم،) (511.111 رأسمالها) اداري،)

بالبوكس) االجتماعي  مقرها  ووجد 
الطابق) (،31 B3)من الشقة رقم) رقم)

تيفاوين،) عمارة  (،E1 بلوك) الثالث،)

156،)ملتقى شارع املقاومة وزنقة واد)
مقيدة) أكادور،) الحي الصناعي،) زيز،)

بالسجل التجاري تحت عدد)16671 

ما) بأكادور،) التجارية  املحكمة  لدى 

ولي:)

-1)الزيادة في رأس املال االجتماعي)

بمبلغ)6.511.111)درهم لرفعه بذلك)

 7.111.111 درهم إلى) (511.111 من)

65.111)سهم جدود) بإصدار) درهم،)

الواحد) للسهم  درهم  (111 فئة) من 

تحرر بكاملها نقدا عن طريق املقاصة)

محمد) للسيد  الجاري  الحساب  مع 

خليل تزتيتي الذي خصته الجمعية)

باكتتاب كافة األسهم بعدما أبعدت)

حق األفضلية من باقي املساهمين،

مماثلة) الجدودة  األسهم  ستكون 

لالسهم القدومة،)تستفيد من جميع)

الواجبات) لجميع  وتخضع  الحقوق 

على) املصادقة  تاريخ  من  ابتداء)

الزيادة)،

ليقوم) خاص  مفوض  تعيين  (2-

بالتصريح باالكتتاب والدفع،

األسا�شي) القانون  تحيين  (3-

للشركة،

-4)اسناد تفويض خاص للمجلس)

في) الزيادة  انجاز  على  ليسهر  اداري 

رأس املال االجتماعي،

اقام) (21/16/2121 بتاريخ) (: ثانيا)

العامة) للجمعية  الخاص  املفوض 

الذي) والدفع  باالكتتاب  بالتصريح 

يستفاد منه ما ولي):

سهما الجدودة من) (65.111 -ان)

درهم للواحد قد اكتتبت) (111 فئة)

كلها نقدا من طرف مساهم واحد،

-ان املساهم املذكور قد تحرر من)

املبلغ اإلجمالي وهو)6.511.111)درهم)

عن طريق املقاصة مع حسابه الجاري)

املقيد بسجالت الشركة والذي يعتبر)

دونا نقدوا ثابتا وحاال على الشركة،

التصريح شهادة) بهذا  الحق  وفد 

للمكتتب) الجاري  الحساب  تجميد 

والئحة االكتتاب والدفع،

بتاريخ) مداوالته  إثر  على  ثالثا:)

االداري) املجلس  قرر  (21/16/2121

بصفته مفوضا عن الجمعية العامة)

غير العادوة ملساهمي الشركة ما ولي:

بصحة) الفحص  بعد  االعتراف 

التصريح باالكتتاب والدفع

بعد) الخاص  املفوض  ذمة  ابراء)

أداء)مهمته

املصادقة النهائية على الزيادة في)

راس مال الشركة من)511.111)درهم)

إلى)7.111.111)درهم،)تعدول البند)6 

من القانون األسا�شي للشركة املتعلق)

وتحيين) االجتماعي،) املال  براس 

القانون األسا�شي للشركة،)

تم إنجاز اإلوداع القانوني) (: رابعـــــا)

املحكمة) لدى  الضبط  بكتابة 

التجارية بأكادور بتاريخ)25/16/2121 

تحت عدد)111491 

ملخص قصد النشر

رئيس مجلس االدارة:)محمد خليل)

تزتيتي)

371I

FORMAFID CONSEIL

MODINA MATERIAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL
 N°33 BOULEVARD(LARBI
 LOUADI(ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC
MODINA MATERIAUX شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار الوفاء 
عمارة 33 الطابق 1 شقة 4 شارع 
سعد أبو جمعة بورنازيل - 21211 

الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

518257
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (18
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MODINA MATERIAUX
بيع مواد) (: غرض الشركة بإوجاز)

البناء)بالجملة
تجارة عامة

أشغال مختلفة للبناء.
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 4 شقة) (1 الطابق) (33 عمارة) الوفاء)
(- بورنازيل) جمعة  أبو  سعد  شارع 

21211)الدار البيضاء)املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد اللطيف زهير):)1.111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

زهير) اللطيف  عبد  السيد 
 19 زنقة) (1 األمان) تجزئة  عنوانه(ا))
الدار) (21412 16)سيدي مومن) رقم)

البيضاء)املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
زهير) اللطيف  عبد  السيد 
 19 زنقة) (1 األمان) تجزئة  عنوانه(ا))
الدار) (21412 16)سيدي مومن) رقم)

البيضاء)املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784157.

371I

LE PUBLICATEUR LEGAL

DANDANI MODE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL
التجزئة 6 الزنقة 51 رقم 8 ق.ج 

الدار البيظاء التجزئة 6 الزنقة 51 
رقم 8 ق.ج الدار البيظاء، 21451، 

الدار البيظاء املغرب
DANDANI MODE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 128 شارع 
العرعار الطابق 2 مكتب 6 - 21511 

الداربيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

511143
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 أبريل) (15
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DANDANI MODE
تصميم) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
للرجال) الجاهزة  املالبس  وتصنيع 

والنساء)واألطفال.
عنوان املقر االجتماعي):)128)شارع)
 21511 - 6 2)مكتب) العرعار الطابق)

الداربيضاء)املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: الدنداني) أمين  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) الدنداني  أمين  السيد 
 74 رقم) (61 بلوك) عتمان  سيدي 

21211)الداربيضاء)املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الدنداني  أمين  السيد 
 74 رقم) (61 بلوك) عتمان  سيدي 

21211)الداربيضاء)املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أبريل)2121)تحت رقم)776542.
372I

FIDUCIAIRE ZOUHRI

 آيت بول أكدمي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZOUHRI
 IMM10 BUR(AL(WAHA(ETG

 2 N°11 RUE(MACHRAA
 BELKSSIRI ، 30000، FES

MAROC
 آوت بول أكدمي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 69 
عمارة أمنية شارع الجيش امللكي 

فاس - 31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

68539

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

آوت) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بول أكدمي.

غرض الشركة بإوجاز):)مقهى.
 69 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

امللكي) الجيش  شارع  أمنية  عمارة 

فاس)-)31111)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 811 (: دودوح) الحسين  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

السيد توفيق جوهر):)211)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الحسين دودوح عنوانه(ا))
بادس) ابن  الحميد  عبد  زنقة  (22

الشقة)14)فاس)31111)فاس املغرب.

عنوانه(ا)) جوهر  توفيق  السيد 
زنقة أبي الطيب املتنبي إقامة الفتح)

فاس)31111)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسين دودوح عنوانه(ا))
بادس) ابن  الحميد  عبد  زنقة  (22

الشقة)14)فاس)31111)فاس املغرب

عنوانه(ا)) جوهر  توفيق  السيد 
زنقة أبي الطيب املتنبي إقامة الفتح)

فاس)31111)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (24 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3178.

373I

لوكسر للحسابات

2A-METRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

لوكسر للحسابات
41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 61111، وجدة املغرب
2A-METRE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

العونية تجزئة تزغين عمارة س 3 
رقم 2 - 61111 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37567

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 أبريل) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. 2A-METRE
جميع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

اعمال البناء)واملراقبة.
طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
العونية تجزئة تزغين عمارة س)3)رقم)

2 - 61111)وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد الحق عزوزي):)1.111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
السيد عبد الحق عزوزي):)1.111 

بقيمة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عزوزي) الحق  عبد  السيد 
زنقة) (2 النجد) تجزئة  عنوانه(ا))
وجدة) (61111 وحي) سيدي  العزيمة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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عزوزي) الحق  عبد  السيد 
زنقة) (2 النجد) تجزئة  عنوانه(ا))
وجدة) (61111 وحي) سيدي  العزيمة 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (18 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2121)تحت رقم)2243.
375I

Maitre(Idriss(el(khatib

دار البستان
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Maitre(Idriss(el(khatib
 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc
دار البستان شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قرية كابو 
رقم س21 كابو نكرو - 93111 مرتيل 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29731
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (31
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
دار) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

البستان.
غرض الشركة بإوجاز):)بيع وشراء)

وكراء)العقارات
االنعاش العقاري.

عنوان املقر االجتماعي):)قرية كابو)
رقم س21)كابو نكرو)-)93111)مرتيل)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 (: السيد نور الدون أشراط)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 511 (: الصالحي) نصير  السيد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

أشراط) الدون  نور  السيد 
عنوانه(ا))حي الجوالن شارع)2رقم)11 

93111)تطوان املغرب.
عنوانه(ا)) الصالحي  نصير  السيد 
93111)تطوان) N°(168)شارع رياض)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
أشراط) الدون  نور  السيد 
عنوانه(ا))حي الجوالن شارع)2رقم)11 

93111)تطوان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (18 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2121)تحت رقم)-.
376I

مكتب املحاسبة

WASSIM KARBACH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب املحاسبة
طريق العرائش عمارة أجعون رقم 
7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
92151، القصر الكبير املغرب

WASSIM KARBACH شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
مبروكة رقم 28 العوامرة القصر 
الكبير - 92151 القصر الكبير 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.795

العام) الجمع  بمقت�شى 
 2121 وونيو) (12 اإلستثنائياملؤرخ في)
مسؤلية) ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
مبلغ) (WASSIM KARBACH
وعنوان) درهم  (11.111 رأسمالها)
مقرها اإلجتماعي تجزئة مبروكة رقم)

 92151 28)العوامرة القصر الكبير)-)
:)حل) القصر الكبير املغرب نتيجة ل)

الشركة).
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
القصر) العوامرة  (28 رقم) مبروكة 
الكبير)-)92151)القصر الكبير املغرب.)

و عين:
عبداالله) قرباش  السيد(ة))
قمقوم) ابداوة  دوار  وعنوانه(ا))
الزوادة القصر الكبير)92151)القصر)

الكبير املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 17 بتاريخ) الكبير  بالقصر  االبتدائية 

وونيو)2121)تحت رقم)191.
377I

TY CONSULTING

 Caussade Semences
Afrique -Moyen Orient

إعالن متعدد القرارات

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 26
 26 RUE(HALAB(MERS(SULTAN،
20140، CASABLANCA(MAROC
 Caussade Semences Afrique
Moyen Orient- «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 8 شارع 
آوت باها - 21141 الدار البيضاء 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.261617

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)28)أبريل)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
جميع) بيع  على  واملوافقة  املصادقة 
األسهم اململوكة للسيد مرابط عبد)
سهًما) وستون  (خمسمائة  املجيد)
إدريس) مرابط  والسيد  (((561(
 ((841) سهًما) وأربعون  (ثمانمائة 

(ألف) الرؤوف) عبد  غرياني  والسيد 
والشركة) (((1411) سهم) وأربعمائة 
(ألف) (Caussade Semences SA
ما) أي  (، (((1411) سهم) وأربعمائة 
سهم) ومائتي  آالف  أربعة  مجموعه 
 MORABIT شركة) لصالح  ((4211(
HOLDING SARL)،)ممثلة بمسييرها)

املساعد السيد ادريس مرابط.
على) ونص  الذي  (:2 رقم) قرار 
من) الشركة  تسمية  تغيير  ماولي:)
 CAUSSADE SEMENCES«
AFRIQUE - MOYEN ORIENT«)إلى)
»AGRISEEDS-MED« S.A.R.L-AU؛

قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
استقالة السيد غرياني عبد الرؤوف)

من منصب املسيير املساعد.
قرار رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)
تعيين السيد ادريس مرابط مسييرا)

للشركة
على) ونص  الذي  (:5 رقم) قرار 
ماولي:)ستلتزم الشركة بشكل صحيح)
إدريس) للسيد  الوحيد  بالتوقيع 

مرابط)،)مسيير الشركة
قرار رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)
تغيير الشكل القانوني من شركة ذات)
ذات) شركة  إلى  محدودة  مسؤولية 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
تغيير الشكل القانوني من شركة ذات)
ذات) شركة  إلى  محدودة  مسؤولية 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
على) ونص  الذي  (:2 رقم) بند 
من) الشركة  تسمية  تغيير  ماولي:)
 CAUSSADE SEMENCES«
AFRIQUE - MOYEN ORIENT«)إلى)
»AGRISEEDS-MED« S.A.R.L-AU؛

بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)
رأس مال الشركة

بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)
حصص الشريك الوحيد

على) ونص  الذي  (:11 رقم) بند 
ماولي:)تمثيل أسهم الشركة
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بند رقم)26)و29:)الذي ونص على)
ماولي:)قرار الشريك الوحيد

على) ونص  الذي  (:42 رقم) بند 
مرابط) ادريس  السيد  تعيين  ماولي:)
الوحيد) والتوقيع  للشركة  مسييرا 

للسيد إدريس مرابط
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)783286.
378I

مكتب املحاسبة

NORD FRERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
طريق العرائش عمارة أجعون رقم 
7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
92151، القصر الكبير املغرب
NORD FRERE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
العرائش اقامة اطاع هللا 11-2 

القصر الكبير - 92151 القصر الكبير 
املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3115

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2119 ماي) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 NORD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. FRERE
مقاولة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

األعمال الحرة).
طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 2-11 هللا) اطاع  اقامة  العرائش 
القصر الكبير)-)92151)القصر الكبير)

املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 211.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد قزدار احمد):)1.111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

 1.111 (: ووسف) قزدار  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

السيد قزدار احمد):)1111)بقيمة)

111)درهم.

 1111 (: ووسف) قزدار  السيد 

بقيمة)111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) احمد  قزدار  السيد 

القصر الكبير) (19 شارع البلدوة رقم)

92151)القصر الكبير املغرب.

عنوانه(ا)) ووسف  قزدار  السيد 

القصر الكبير) (19 شارع البلدوة رقم)

92151)القصر الكبير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) احمد  قزدار  السيد 

القصر الكبير) (19 شارع البلدوة رقم)

92151)القصر الكبير املغرب

عنوانه(ا)) ووسف  قزدار  السيد 

القصر الكبير) (19 شارع البلدوة رقم)

92151)القصر الكبير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 17 بتاريخ) الكبير  بالقصر  االبتدائية 

وونيو)2121)تحت رقم)461.

381I

zagora consulting sarl

ATWAB RAYAN
شركة التضامن

حل شركة

zagora consulting sarl
رقم119 شارع محمد 

الخامس ، 47911، زاكورة 

املغرب--------------------

ATWAB RAYAN شركة 

التضامن(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

املنصور الذهبي - 47911 زاكورة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2325
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2121 وونيو) (23 املؤرخ في)
 ATWAB RAYAN التضامن) شركة 
مبلغ رأسمالها)31.111)درهم وعنوان)
مقرها اإلجتماعي حي املنصور الذهبي)
(: زاكورة املغرب نتيجة ل) (47911  -

التوقف عن مزاولة النشاط.
حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
زاكورة) (47911 (- الذهبي) املنصور 

املغرب.)
و عين:

صادق) ووسف  السيد(ة))
الذهبي) املنصور  حي  وعنوانه(ا))
(ة)) زاكورة املغرب كمصفي) (47911

للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (28 بتاريخ) بزاكورة  االبتدائية 

2121)تحت رقم)31.
381I

FLASH ECONOMIE

INVESTOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MCA CONSULTING
5 شارع عبد اللطيف بنقدور الدار 

البيضاء
INVESTOUR

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها 71.111.111 درهم

مقرها االجتماعي : 131 شارع انفا 
الدار البيضاء

السجل التجاري: 51861
أبريل) (21 بتاريخ) الشركاء) وافق 

2121)على):
السيد) بين  بالحصص  التبرع 
الشريف العلمي كريم لصالح السيد)
والسيد) كميل  العلمي  الشريف 

الشريف العلمي أنيس.

النظام) من  (8 الفصل) تعدول 
األسا�شي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو2121)تحت رقم)781453.

382I

FLASH ECONOMIE

INVESTOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MCA CONSULTING
5 شارع عبد اللطيف بنقدور الدار 

البيضاء
INVESTOUR

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها 71.111.111 درهم

مقرها االجتماعي : 131 شارع انفا 
الدار البيضاء

السجل التجاري: 51861
وافق الشركاء بتاريخ 21 أبريل 2121 

على: 
السيد) بين  بالحصص  التبرع 
لصالح) عثمان  العلمي  الشريف 
السيد الشريف العلمي عبد العزيز)

والسيدة الشريف العلمي كنزة.
النظام) من  (8 الفصل) تعدول 

األسا�شي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو2121)تحت رقم)781454.

383I

FLASH ECONOMIE

ATLAS VOYAGES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MCA CONSULTING
بنقدور) اللطيف  عبد  شارع  (5

الدار البيضاء
ATLAS VOYAGES

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها)31.111.111)درهم

شارع) (151 االجتماعي:) مقرها 
الجيش امللكي الدار البيضاء
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السجل التجاري:)29215

أبريل) (21 بتاريخ) الشركاء) وافق 

بين شركة) الحصص  تفويت  (2121

لصالح السيد) (INVESTOUR SARL

السيد) (، كميل) العلمي  الشريف 

السيد) (، أنيس) العلمي  الشريف 

الشريف العلمي عبد العزيز والسيدة)

الشريف العلمي كنزة.

النظام) من  (7 الفصل) تعدول 

األسا�شي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو2121)تحت رقم)781455.

384I

FLASH ECONOMIE

ATLAS VOYAGES
إعالن متعدد القرارات

MCA CONSULTING

5 شارع عبد اللطيف بنقدور الدار 

البيضاء

ATLAS VOYAGES

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها 31.111.111 درهم

مقرها االجتماعي: 151 شارع الجيش 

امللكي الدار البيضاء

السجل التجاري: 29215

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ بتاريخ)21)أبريل)2121)قرر ما)

ولي):

تحويل الشركة إلى شركة مساهمة)

بمجلس إدارة)،)

اعتماد النظام األسا�شي للشركة)

في شكله الجدود)،)

السيدون) والوة  بانتهاء) اإلشارة 

من) العلمي  الشريف  وعثمان  كريم 

مهامهم كمسيرون للشركة)،

تعيين مسيروين للشركة ملدة ثالثة)

)13))سنوات:

السيد الشريف العلمي كريم

السيد الشريف العلمي عثمان

السيد الشريف العلمي كميل

السيد الشريف العلمي أنيس

عبد) العلمي  الشريف  السيد 
العزيز

السيدة الشريف العلمي كنزة
النهائي) التحويل  الى  االشارة 
املسؤولية) ذات  شركة  من  للشركة 

املحدودة إلى شركة مساهمة.)
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو2121)تحت رقم)781934.
385I

FLASH ECONOMIE

ATLAS RIDER
إعالن متعدد القرارات

MCA CONSULTING
5 شارع عبد اللطيف بنقدور الدار 

البيضاء
ATLAS RIDER

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها 32.111.111 درهم

مقرها االجتماعي: مراكش شارع 
عالل الفا�شي العمارة س اقامة 

اطل�شي الشقة 17 الطابق 4
السجل التجاري: 11493

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ بتاريخ)21)أبريل)2121)قرر ما)

ولي):
تحويل الشركة إلى شركة مساهمة)

بمجلس إدارة)،)
اعتماد النظام األسا�شي للشركة)

في شكله الجدود)،)
السيدون) والوة  بانتهاء) اإلشارة 
من) العلمي  الشريف  وعثمان  كريم 

مهامهم كمسيرون للشركة)،
تعيين مسيروين للشركة ملدة ثالثة)

)13))سنوات:
السيد الشريف العلمي كريم

السيد الشريف العلمي عثمان
السيد الشريف العلمي كميل
السيد الشريف العلمي أنيس

عبد) العلمي  الشريف  السيد 
العزيز

السيدة الشريف العلمي كنزة
النهائي) التحويل  الى  االشارة 
املسؤولية) ذات  شركة  من  للشركة 

املحدودة إلى شركة مساهمة.)

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 14 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

وونيو2121)تحت رقم)124991.

386I

FLASH ECONOMIE

CHOUAIB RKH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHOUAIB RKH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها: 51.111 درهم

 مقرها اإلجتماعي: اقامة العالية 

مجموعة 12 عمارة 16 رقم 

13 الطابق 2 سيدي مومن - 

الدارالبيضاء 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) (2121 فبراور) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

CHOUAIB RKH:تسمية الشركة

أعمال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

مواد) تجارة  (، بناء) وأعمال  متنوعة 

البناء

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 16 عمارة) (12 مجموعة) العالية 
(- مومن) سيدي  (2 الطابق) (13 رقم)

الدارالبيضاء
:رأسمال الشركة:)51.111)درهم،)

مقسم كالتالي

 511 (: ارخامي) بوشعيب  السيد 

حصة

والعائلية) الشخصية  :األسماء)

ومواطن مسيري الشركة

)السيد بوشعيب ارخامي ملدة غير)

محدودة

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة

باملركز) القانوني  اإلوداع  تم 
البيضاء) بالدار  لالستثمار  الجهوي 
رقم) تحت  (2121 فبراور) (19 بتاريخ)

493651
387I

FLASH ECONOMIE

ATLAS RIDER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ATLAS RIDER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
عالل الفا�شي عمارة س اقامة 
اطل�شي الشقة 17 الطابق 4 - 

41111 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11493

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 أبريل) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 SOCIETE INVESTOUR تفويت)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (111
كميل) (ة)) 111)حصة لفائدة السيد)
أبريل) (21 بتاريخ) العلمي  الشريف 

.2121
 SOCIETE INVESTOUR تفويت)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (111
أنيس) (ة)) 111)حصة لفائدة السيد)
أبريل) (21 بتاريخ) العلمي  الشريف 

.2121
 SOCIETE INVESTOUR تفويت)
111)حصة اجتماعية من أصل)111 
(ة))عبد العزيز) حصة لفائدة السيد)
أبريل) (21 بتاريخ) العلمي  الشريف 

.2121
 SOCIETE INVESTOUR تفويت)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (111
كنزة) (ة)) السيد) لفائدة  حصة  (111
أبريل) (21 بتاريخ) العلمي  الشريف 

.2121
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باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
وونيو) (11 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)124911.

388I

STE AUCOGEST SARL

BEN OMAR NEGOCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 3909 HAY(AL(QODS
 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC
BEN OMAR NEGOCE شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 188 
تجزئة مسكينة الدراركة - 81144 

اكادور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26227

العام) الجمع  بمقت�شى 
 2121 وونيو) (15 اإلستثنائياملؤرخ في)
مسؤلية) ذات  شركة  حل  تقرر 
 BEN محدودة ذات الشريك الوحيد)
رأسمالها) مبلغ  (OMAR NEGOCE
مقرها) وعنوان  درهم  (111.111
تجزئة مسكينة) (188 اإلجتماعي رقم)
املغرب) اكادور  (81144 (- الدراركة)
نتيجة ل):)الصعوبات والعراقيل التي)

واجهتها الشركة منذ التأسيس.
و حدد مقر التصفية ب رقم)188 
 81144 (- الدراركة) مسكينة  تجزئة 

أكادور املغرب.)
و عين:

تافجوتي) الحسين  السيد(ة))
188)تجزئة مسكينة) وعنوانه(ا))رقم)
املغرب) اكادور  (81144 الدراركة)

كمصفي)(ة))للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (28 بتاريخ) باكادور  التجارية 

2121)تحت رقم)111496.

389I

OUR EXPERT

AFLATECH TRAV
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
AFLATECH TRAV شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 N 7 LOT وعنوان مقرها اإلجتماعي
 399 ZONE(INDUSTRILLLE(AL

 MASSAR(MARRAKECH - 40000
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116453

 22 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو)
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AFLATECH TRAV
 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإوجاز

. DIVERS OU CONSTRUCTION
 N 7 LOT(:(عنوان املقر االجتماعي
 399 ZONE INDUSTRILLLE AL
 MASSAR MARRAKECH - 41111

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد مصطفى خنشوش):)1.111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

خنشوش) مصطفى  السيد 

النيف) وحيى  أوت  قصر  عنوانه(ا))

تنغير)45811)تنغير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

خنشوش) مصطفى  السيد 

النيف) وحيى  أوت  قصر  عنوانه(ا))

تنغير)45811)تنغير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (28 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125468.

391I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

 PHARMACIE IBN ROCHD
OUJDA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

42 شارع الدرفوفي الطابق 2 رقم 8 

وجدة، 61111، وجدة املغرب

 PHARMACIE IBN ROCHD

OUJDA شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

الجمارك رقم 8 طريق القاهرة 

وكوادالوب - 61111 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37591

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) (2121 أكتوبر) (31

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 PHARMACIE IBN ROCHD

.OUJDA

غرض الشركة بإوجاز):)الصيدلة.

ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

القاهرة) طريق  (8 رقم) الجمارك 

وكوادالوب)-)61111)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: الرحيم) عبد  شنوفي  السيد 

درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الرحيم) عبد  شنوفي  السيد 

 8 رقم) الجمارك  ساحة  عنوانه(ا))

وجدة)61111)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الرحيم) عبد  شنوفي  السيد 

 8 رقم) الجمارك  ساحة  عنوانه(ا))

وجدة)61111)وجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (23 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2121)تحت رقم)2295.

391I

CABINET ESSADKIA

RIAD HAJ BALAID
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET ESSADKIA

 bd(bir(anzarane(n°40 bd(bir

 anzarane(n° 40، 65450، taourirt

maroc

RIAD HAJ BALAID شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 13 

مكرر القصبة العيون 65451 

العيون املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1345

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 RIAD (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.HAJ BALAID
تسيير) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

قاعة الحفالت)/)مقهى).
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 65451 العيون) القصبة  مكرر  (13

العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
مبلغ رأسمال الشركة:)1.111.111 

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.511 (: بزاي) الحسين  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
السيد سعيد بزاي):)4.111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
1.511)حصة) (: السيدة ميار بزاي)

بقيمة)111)درهم للحصة).
السيدة رزان بزاي):)1.511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
السيدة لجين بزاي):)1.511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) بزاي  الحسين  السيد 
 65451 القصبة) مكرر  (13 رقم)

العيون املغرب.
السيد سعيد بزاي عنوانه(ا))رقم)
العيون) (65451 القصبة) مكرر  (13

املغرب.
رقم) عنوانه(ا)) بزاي  ميار  السيد 
العيون) (65451 القصبة) مكرر  (13

املغرب.
رقم) السيد رزان بزاي عنوانه(ا))
العيون) (65451 القصبة) مكرر  (13

املغرب.

رقم) السيد لجين بزاي عنوانه(ا))

العيون) (65451 القصبة) مكرر  (13

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعيد بزاي عنوانه(ا))رقم)

العيون) (65451 القصبة) مكرر  (13

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

29)وونيو) االبتدائية بتاوريرت بتاريخ)

2121)تحت رقم)171.

392I

DARAA AUDIT

NRB HOLDING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

DARAA AUDIT

 ROUTE BOUSKOURA PROJET

 GRENN(WORK(IMM(A(N°7،

21111، الدار البيضاء املغرب

NRB HOLDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

املسيرة زنقة 6 أكتوبر رقم 6 الطابق 

3 - 21111 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.226113

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2121 وونيو) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):

البدر) محمد  (ة)) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (51 البدراوي)

(ة)) السيد) لفائدة  حصة  (51 أصل)

 11 بتاريخ) البدراوي  البدر  ووسف 

وونيو)2121.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (

 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784318.

393I

DARAA AUDIT

NRB HOLDING
إعالن متعدد القرارات

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA PROJET
 GRENN(WORK(IMM(A(N°7،

21111، الدار البيضاء املغرب
NRB HOLDING «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

املسيرة زنقة 6 أكتوبر رقم 6 الطابق 
3 - 21111 الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.226113
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)11)وونيو)2121
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
املوافقة على استقالة السيد محمد)

البدر البدروي كمسير ثاني للشركة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)
السيد ووسف البدر البدروي)،)مغربي)
،)ولد في)21/16/1979)بالرباط ويقيم)
شارع تحناوت حي سالم الدار) (3 في)
الوطنية) للبطاقة  حامل  (، البيضاء)
وظيفة) ومارس  (.BK173929 رقم)

مسير الشركة دون حد زمني.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784318.

394I

DARAA AUDIT

BEST ISOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA PROJET
 GRENN(WORK(IMM(A(N°7،

21111، الدار البيضاء املغرب
BEST ISOL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 11 زنقة 
الحرية الطابق 3 شقة 5 - 21111 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.511479

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 وونيو) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):
البدر) ووسف  (ة)) السيد) تفويت 
حصة اجتماعية من) (511 البدراوي)
(ة)) حصة لفائدة السيد) (511 أصل)
 11 بتاريخ) البدراوي  البدر  محمد 

وونيو)2121.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784317.
395I

DARAA AUDIT

BEST ISOL
إعالن متعدد القرارات

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA PROJET
 GRENN(WORK(IMM(A(N°7،

21111، الدار البيضاء املغرب
BEST ISOL «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 11 زنقة 
الحرية الطابق 3 شقة 5 - 21111 

الدار البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.511479

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)11)وونيو)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
املوافقة على استقالة السيد ووسف)

البدر البدروي كمسير ثاني للشركة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ونص  الذي  (:7 رقم) بند 
ماولي:)السيد محمد البدر البدروي)،)
مغربي)،)ولد في)31/15/1973)بالدار)
البيضاء)ويقيم في)3)شارع تحناوت حي)
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سالم الدار البيضاء)،)حامل للبطاقة)
ومارس) (.BK111589 رقم) الوطنية 

وظيفة مسير الشركة دون حد زمني.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784317.

396I

CONSULTIAPOLIS

 JAWHARA SOCIETE :
 D›INNOVATION ET

TECHNOLOGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CONSULTIAPOLIS
 Immeuble(Awkaf، 2 eme(etage،

 avenue(Mekka، ، 70000،
Laayoune Maroc

 JAWHARA SOCIETE :
 D›INNOVATION ET

TECHNOLOGY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارغ مكة 
رقم 173مستودع معطى هللا العيون 

- 71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36681
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) (2121 مارس) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 JAWHARA SOCIETE  :  :
 D’INNOVATION ET

.TECHNOLOGY
غرض الشركة بإوجاز):)بيع وشراء)

الرخام والكرانيت.
عنوان املقر االجتماعي):)شارغ مكة)
رقم)173مستودع معطى هللا العيون)

- 71111)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: الحبيب) زركان  السيد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الحبيب  زركان  السيد 
بلوك ف) (2 حي موالي رشيد الشطر)

رقم)99 71111)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الحبيب  زركان  السيد 
بلوك ف) (2 حي موالي رشيد الشطر)

رقم)99 71111)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
ماي) (11 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1561/2121.
397I

روينداب أكسسوار

الهاشمي ترافو ببليك
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

روينداب أكسسوار
61 شارع اللة الياقوت الطابق 2 
رقم 62 ، 21251، الدارالبيضاء 

املغرب
الهاشمي ترافو ببليك شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 

اللة الياقوت الطابق 2 رقم 62 
الدارالبيضاء 21251 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

516151
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (29
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

الهاشمي ترافو ببليك.
أعمال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البناء.
61)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 62 رقم) (2 الطابق) الياقوت  اللة 
الدارالبيضاء) (21251 الدارالبيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 511.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الهاشمي) اللطيف  عبد  السيد 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111  :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الهاشمي) اللطيف  عبد  السيد 
31)عمارة) 2)زنقة) الساملية) عنوانه(ا))
البيضاء) الدار  (1 الشقة) رقم  (11

21471)الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الهاشمي) اللطيف  عبد  السيد 
31)عمارة) 2)زنقة) الساملية) عنوانه(ا))
البيضاء) الدار  (1 الشقة) رقم  (11

21471)الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)781827.
398I

STE GEST CLA COM SARL

 STE SUR-SITE SERVICES
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE GEST CLA COM SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 3EME(ETAGE(AVE(MED(V
 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC
 STE SUR-SITE SERVICES SARL
AU شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

انونيزم اميضر تنغير - 45811 تنغير 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1555

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (17
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SUR-SITE SERVICES SARL AU
-البناء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

واالشغال املختلفة)
-نقل البضائع لحساب الغير)

-االرساليات.
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تنغير) (45811 (- انونيزم اميضر تنغير)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:) رأسمال  مبلغ 

100.000،00)درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عمر حوران):)1.111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عمر حوران عنوانه(ا))رقم)
183)الي املنجمي تنغير)45811)تنغير)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عمر حوران عنوانه(ا))رقم)
183)الي املنجمي تنغير)45811)تنغير)

املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
ماي) (21 بتاريخ) بتنغير  االبتدائية 

2121)تحت رقم)413.

399I

UNIVERS JOUHARI

ALBOURJ MEGASTORE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UNIVERS JOUHARI
81 شارع موالي سليمان الطابق 2 

الرقم 1 عين السبع ، 21591، الدار 
البيضاء املغرب

ALBOURJ MEGASTORE شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 117 زنقة 
ابن منير اقامة الزرقاء الطابق 1 
الرقم 2 املعاريف - 21331 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

513265
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (13
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALBOURJ MEGASTORE
استيراد) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
توزيع وبيع تجهيزات واليات الرياضة)
في الهواء)الطلق وكذا العاب االطفال.

 117 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الطابق) زنقة ابن منير اقامة الزرقاء)
الدار) (21331 (- املعاريف) (2 الرقم) (1

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: عبدهللا) مغدي  السيد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) عبدهللا  مغدي  السيد 
الحي املحمدي) (45 زنقة) (112 الكدوة)

21571)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) عبدهللا  مغدي  السيد 
الحي املحمدي) (45 زنقة) (112 الكدوة)

21571)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2121)تحت رقم)778665.
411I

D3PORT SARL)دتروا بور

 DECAGON IDUSTRIES
SARL-AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

DECAGON IDUSTRIES SARL-
AU

 AV. YOUSSEF(IBNOU 5
 TACHEFINE، 2EME(ETAGE(N°3 ،

91161، طنجة املغرب
DECAGON IDUSTRIES SARL-
AU شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد(في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5شارع 
بن تاشفين الطابق الثاني رقم 23 - 

91161 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.91913

الشريك) قرار  بمقت�شى 
 2121 وونيو) (17 في) الوحيداملؤرخ 
مسؤلية) ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
DECAGON IDUSTRIES SARL-
درهم) (111.111 رأسمالها) مبلغ  (AU

5شارع) اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 
 -  23 بن تاشفين الطابق الثاني رقم)
91161)طنجة املغرب نتيجة ل):)قرار)

الشريك الوحيد.
5شارع) التصفية ب) مقر  و حدد 
 -  23 بن تاشفين الطابق الثاني رقم)

91161)طنجة املغرب.)
و عين:

الدوان) وونس  السيد(ة))
زنقة) (2 العسكري) الحي  وعنوانه(ا))
مكناس املغرب) (51111 البساتين) (6

كمصفي)(ة))للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (28 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)243934.
411I

تعيسات

 FIRDAOUSSE HORIZON 
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE FIRDAOUSSE HORIZON 
شركة ذات املسؤولية املحدودة)

ووسف) موالي  شارع  أنوال  زنقة 
رقم)4)تازة)

تاريخ تسجيل العقد الحر:)13)من)
ديسمبر)2117)بتازة)

التي تحمل الخصائص التالية):)
االشغال) االجتماعي:) الهدف  (

املختلفة التجارة)
 51111.11 (: الشركـة) رأسمال 
درهم مقسمة إلى)511)حصة من فئة)
111)درهم للحصة الواحدة املوزعة)

على الشكل التالي:
رقم) الجفال  ووسف  -السيد 
 Z258118 (511 الوطنية) البطاقة 

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

السجل التجاري.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي:)زنقة أنوال شارع)

موالي ووسف رقم)4)تازة)
الجفال) ووسف  السيد  (: املسير)
عمارة) كنيدي  جون  زنقة  عنوانه 

ورقم)54)تازة)
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

4359
باملحكمة) القانوني  اإلوداع 
وناور) من  (13 بتاريخ) تازة  االبتدائية 

2118)تحت رقم)16 .

412I

FLASH ECONOMIE

VALACTIF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

VALACTIF SARL شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها 50000،00 درهم
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
 2121/51/15 بتاريخ) بالدار البيضاء)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات املميزات التالية:)
 VALACTIFشركة التسمية:) (-

SARL
مجال) في  الخبرة  (: املوضوع) (-
الخدمات) (، التأمين والتمويل وغيره)
العقارية)،)تقييم السوق وعملية جرد)

السلع.
شارع) (265 االجتماعي:) املقر  (-
الزرقطوني الطابق)9)الشقة رقم)92،)

الدار البيضاء.
رأس املال:)خمسون ألف درهم) (-
إلى) مقسمة  ((DH  50000،00(
 511 (( خمس مائة حصة اجتماعية)
()بقيمة مائة درهم) حصة اجتماعية)

 (DH 100،00)(.للحصة
ووزعت على الشكل التالي:)

الحامل) العلمي  محمد  السيد  (-
 B448994 رقم) الوطنية  للبطاقة 
(( مائتان وخمسون حصة اجتماعية)

251)حصة اجتماعية(



عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121)الجريدة الرسمية   14614

العلمي) سعد  محمد  -السيد 
 BE864762 رقم) الوطنية  للبطاقة 
(( مائتان وخمسون حصة اجتماعية)

251)حصة اجتماعية()
فاتح) من  االجتماعية:) السنة  (-
وناور إلى الحادي والثالثون من دجنبر.
تسعة وتسعون سنة من) املدة:) (-
في) إال  الفعلي  الشركة  تأسيس  ووم 

حالة التصفية املسبقة او التمدود.
الشركة) تسير  واإلدارة:) التسيير  (-
من طرف السيد محمد سعد العلمي)
لتمثيل) الصالحيات  جميع  وله 

الشركة.
السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 
رقم) تحت  البيضاء) للدار  التجاري 

515697

413I

FLASH ECONOMIE

KARIND DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MCA CONSULTING
بنقــدور) اللطيــف  عبــد  شــارع  (5

البيضــاء الــدار 
ATLAS RIDER

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها)32.111.111)درهم

مراكــش شــارع) مقرهــا االجتماعــي:)
اقامــة) س  العمــارة  الفا�شــي  عــالل 

4 الطابــق) (17 الشــقة) اطل�شــي 
السجل التجاري:)11493

أبريــل) (21 بتاريــخ) الشــركاء) وافــق 
تفويــت الحصــص بيــن شــركة) (2121
لصالــح الســيد) (INVESTOUR SARL
الســيد) (، كميــل) العلمــي  الشــريف 
الســيد) (، أنيــس) العلمــي  الشــريف 
الشــريف العلمــي عبــد العزيــز والســيدة)

كنــزة. العلمــي  الشــريف 
النظــام) مــن  (7 الفصــل) تعدوــل 

للشــركة األسا�شــي 
باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 
 11 بتاريــخ) بمراكــش  التجاريــة 
124911 رقــم) تحــت  وونيــو2121)

414I

ائتمانية الخبرة

BELABI PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية الخبرة

49 زنقة املدونة ، 26111، برشيد 

املغرب

BELABI PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

اليسر13 شارع محمد الخامس 

الطابق الثالث يسارا - 26111 

برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

15397

فــي) مــؤرخ  عرفــي  عقــد  بمقت�شــى 
تــم إعــداد القانــون) (2121 وونيــو) (11

املســؤولية) ذات  لشــركة  األسا�شــي 

التاليــة: باملميــزات  املحــدودة 

ذات) شــركة  (: الشــركة) شــكل 

املحــدودة. املســؤولية 

عنــد) متبوعــة  الشــركة  تســمية 

(: تســميتها) بمختصــر  اإلقتضــاء)

.BELABI PROMO

منعــش) (: بإوجــاز) الشــركة  غــرض 

. عقــاري)

تجزئــة) (: االجتماعــي) املقــر  عنــوان 

الخامــس) محمــد  شــارع  اليســر13)

 26111 (- يســارا) الثالــث  الطابــق 

املغــرب. برشــيد 

أجلهــا) مــن  تأسســت  التــي  املــدة 

. ســنة) (99 (: الشــركة)

 111.111 مبلــغ رأســمال الشــركة:)

درهــم،)مقســم كالتالــي:

 251 (: ابراهيــم) بلمــزوار  الســيد 

. درهــم للحصــة) (111 حصــة بقيمــة)

السيد بلمزوار محمد):)251)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

 511 (: الســيد عابــد عبــد الــرزاق)

. درهــم للحصــة) (111 حصــة بقيمــة)

والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (-

: الشــركاء) ومواطــن  وصفــات 

الســيد بلمــزوار ابراهيــم عنوانــه(ا))
ســيدي الخدوــر زنقــة)2)الرقــم)4)ح ح)

املغــرب. الــدار البيضــاء) (21233
الســيد بلمــزوار محمــد عنوانــه(ا))
حــي) القــدس  شــارع  لوجيمــو  تجزئــة 
االنــارة عمــارة)79)شــقة)7)عيــن الشــق)

املغــرب. البيضــاء) الــدار  (21471
السيد عابد عبد الرزاق عنوانه(ا))
الشــاطئ) رحــال  ســيدي  الشــرف  حــي 

برشــيد املغــرب. (26111
والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (

الشــركة: مســيري  ومواطــن 
الســيد بلمــزوار ابراهيــم عنوانــه(ا))
ســيدي الخدوــر زنقــة)2)الرقــم)4)ح ح)

الــدار البيضــاء)املغــرب (21233
السيد عابد عبد الرزاق عنوانه(ا))
الشــاطئ) رحــال  ســيدي  الشــرف  حــي 

برشــيد املغــرب (26111
باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 
وونيــو) (28 االبتدائيــة ببرشــيد بتاريــخ)

.827 رقــم) تحــت  (2121
415I

ALTA COMPTA

استوديو باي سامية
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALTA COMPTA
 AV(FES(RUE(EGYPTE(N9 BIS
 AV(FES(RUE(EGYPTE(N9 BIS،

90000، TANGER(MAROC
استودوو باي سامية شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع فاس 

قيسرية مراكش رقم 41 طنجة - 
91111 91111 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117555

فــي) مــؤرخ  عرفــي  عقــد  بمقت�شــى 
القانــون) إعــداد  تــم  (2121 مــاي) (25
مســؤلية) ذات  لشــركة  األسا�شــي 
الوحيــد) الشــريك  ذات  محــدودة 

التاليــة: باملميــزات 
ذات) شــركة  (: الشــركة) شــكل 
الشــريك) ذات  محــدودة  مســؤلية 

. لوحيــد ا
عنــد) متبوعــة  الشــركة  تســمية 
(: تســميتها) بمختصــر  اإلقتضــاء)

. ســامية) بــاي  اســتودوو 
الحالقــة) (: غــرض الشــركة بإوجــاز)

والتجميــل بصفــة عامــة).
شــارع) (: االجتماعــي) املقــر  عنــوان 
فــاس قيســرية مراكــش رقــم)41)طنجــة)

املغــرب. (91111  91111  -
أجلهــا) مــن  تأسســت  التــي  املــدة 

. ســنة) (99 (: الشــركة)
 111.111 مبلــغ رأســمال الشــركة:)

درهــم،)مقســم كالتالــي:
والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (-

: الشــركاء) ومواطــن  وصفــات 
الســيدة ســامية حميمــو عنوانــه(ا))
 2 شــارع مهاتمــا غانــدي اقامــة رومــا)
طابــق)6)ش)41)طنجــة)91111)طنجــة)

املغــرب.
والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (

الشــركة: مســيري  ومواطــن 
الســيدة ســامية حميمــو عنوانــه(ا))
 2 شــارع مهاتمــا غانــدي اقامــة رومــا)
طابــق)6)ش)41)طنجــة)91111)طنجــة)

املغــرب
باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 
وونيــو) (17 بتاريــخ) بطنجــة  التجاريــة 

.5688 رقــم) تحــت  (2121

416I

ACCOMPT CONSULTING

 BOULANGERIE AL OUIAM
AL FATH

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD(MOHAMED(ABDOU(N° 18
 BIS(RESIDENCE(HAMZA 3EME
 ETAGE(BUREAU(N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA(MAROC
BOULANGERIE AL OUIAM AL



14615الجريدة الرسمية عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121) 

FATH شركة ذات مسؤلية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الفتح زنقة ب 21 رقم 11 محل رقم 

2 - 61111 وجدة املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36581
فــي) مــؤرخ  عرفــي  عقــد  بمقت�شــى 
تــم إعــداد القانــون) (2121 26)غشــت)
مســؤلية) ذات  لشــركة  األسا�شــي 
الوحيــد) الشــريك  ذات  محــدودة 

التاليــة: باملميــزات 
ذات) شــركة  (: الشــركة) شــكل 
الشــريك) ذات  محــدودة  مســؤلية 

. لوحيــد ا
عنــد) متبوعــة  الشــركة  تســمية 
(: تســميتها) بمختصــر  اإلقتضــاء)
 BOULANGERIE AL OUIAM AL

.F AT H
غرض الشركة بإوجاز):)مخبزة).

تجزئــة) (: االجتماعــي) املقــر  عنــوان 
الفتــح زنقــة ب)21)رقــم)11)محــل رقــم)

. وجــدة املغــرب) (61111  -  2
أجلهــا) مــن  تأسســت  التــي  املــدة 

. ســنة) (99 (: الشــركة)
 111.111 مبلــغ رأســمال الشــركة:)

درهــم،)مقســم كالتالــي:
 BOULANGERIE AL الشــركة)
حصــة) (OUIAM AL FATH : 1.111

. درهــم للحصــة) (111 بقيمــة)
 BOULANGERIE AL الشــركة)
بقيمــة) (OUIAM AL FATH : 1111

درهــم. (111.111
والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (

: الشــركاء) ومواطــن  وصفــات 
ظهــر) الســيد خالــد دو عنوانــه(ا))
املحلــة تجزئــة الفتــح زنقــة ب)21)رقــم)

املغــرب. وجــدة  (61111  11
والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (

الشــركة: مســيري  ومواطــن 
ظهــر) الســيد خالــد دو عنوانــه(ا))
املحلــة تجزئــة الفتــح زنقــة ب)21)رقــم)

املغــرب وجــدة  (61111  11

باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 
فبراوــر) (15 بتاريــخ) بوجــدة  التجاريــة 

.553 رقــم) تحــت  (2121

417I

LE PUBLICATEUR LEGAL

CRAFT COMMUNICATION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL
التجزئة 6 الزنقة 51 رقم 8 ق.ج 

الدار البيظاء التجزئة 6 الزنقة 51 
رقم 8 ق.ج الدار البيظاء، 21451، 

الدار البيظاء املغرب
 CRAFT COMMUNICATION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 شارع 
أحمد املجاطي إقامة ل ألبس 

الطابق األول رقم 8 حي املعاريف - 
21111 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

446883
فــي) مــؤرخ  عرفــي  عقــد  بمقت�شــى 
28)أكتوبــر)2119)تــم إعــداد القانــون)
مســؤلية) ذات  لشــركة  األسا�شــي 
الوحيــد) الشــريك  ذات  محــدودة 

التاليــة: باملميــزات 
ذات) شــركة  (: الشــركة) شــكل 
الشــريك) ذات  محــدودة  مســؤلية 

. لوحيــد ا
عنــد) متبوعــة  الشــركة  تســمية 
 CRAFT(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.COMMUNICATION
غــرض الشــركة بإوجــاز):)اإلعالنــات)

التجاريــة).
عنــوان املقــر االجتماعــي):)13)شــارع)
أحمد املجاطي إقامة ل ألبس الطابق)
 21111 (- حــي املعاريــف) (8 األول رقــم)

الــدار البيضــاء)املغــرب.
أجلهــا) مــن  تأسســت  التــي  املــدة 

. ســنة) (99 (: الشــركة)

 111.111 مبلــغ رأســمال الشــركة:)
درهــم،)مقســم كالتالــي:

السيد انوار مزوري):)1.111)حصة)
بقيمة)111)درهم للحصة).

والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (-
: الشــركاء) ومواطــن  وصفــات 

عنوانــه(ا)) مــزوري  انــوار  الســيد 
عمــارة) (12 النواصــر) جوهــرة  اقامــة 
13)شــقة)26)النواصــر)21321)الــدار)

املغــرب. البيضــاء)
والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (

الشــركة: مســيري  ومواطــن 
عنوانــه(ا)) مــزوري  انــوار  الســيد 
عمــارة) (12 النواصــر) جوهــرة  اقامــة 
13)شــقة)26)النواصــر)21321)الــدار)

املغــرب البيضــاء)
باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 
 29 بتاريــخ) بالــدار البيضــاء) التجاريــة 
.718513 تحــت رقــم) (2119 أكتوبــر)
418I

Consultation internationale 6871 

3C TELECOM AFRICA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 Consultation internationale
6871

شارع محمد الخامس فضاء يسرى 
الطابق 11 رقم 355 ، 21111، الدار 

البيضاء املغرب
3C TELECOM AFRICA شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 39 محج 
اللة وقوت .مكتب «D« الطابق 

الخامس - 21111 الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.261119
الشــريك) قــرار  بمقت�شــى 
 2121 مــارس) (21 فــي) الوحيداملــؤرخ 
مســؤلية) ذات  شــركة  حــل  تقــرر 
 3C الوحيــد) الشــريك  محــدودة ذات 
TELECOM AFRICA)مبلــغ رأســمالها)

مقرهــا) وعنــوان  درهــم  (11.111
وقــوت) اللــة  محــج  (39 اإلجتماعــي)
(- الخامــس) الطابــق  (»D» .مكتــب)
21111)الــدار البيضــاء)املغــرب نتيجــة)
:)عــدم تحقيــق الهــدف االجتماعــي. ل)
و حــدد مقــر التصفيــة ب)39)محــج)
الطابــق) (»D» .مكتــب) وقــوت) اللــة 
البيضــاء) الــدار  (21111 (- الخامــس)

املغــرب.)
و عين:

 CHRISTIAN GUY الســيد(ة))
زاويــة) (1 وعنوانــه(ا)) (CHATAIGNER
بابوم شارع محمد الخامس الطابق)2 
 21311 اقامــة اكســيالنس) (8 الشــقة)
(ة)) املغــرب كمصفــي) البيضــاء) الــدار 

للشــركة.
الحــدود) اإلقتضــاء) وعنــد  (
املفروضــة علــى الصالحيــات املخولــة)
تبليــغ) ومحــل  املخابــرة  محــل  لهــم 
العقــود والوثائــق املتعلقــة بالتصفيــة):)
باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 
 26 بتاريــخ) بالــدار البيضــاء) التجاريــة 
.775764 رقــم) تحــت  (2121 أبريــل)

419I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

TAWARTA FLEUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 
صندوق البرود رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب
TAWARTA FLEUR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الرحمة 

14 رقم 13 - 73111 الداخلة 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2431
بمقت�شــى الجمــع العــام اإلســتثنائي)
تمــت) (2121 مــاي) (21 فــي) املــؤرخ 

: علــى) املصادقــة 



عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121)الجريدة الرسمية   14616

تفويــت الســيد)(ة))الركيبــي الســاملة)
أصــل) مــن  اجتماعيــة  حصــة  (111
111)حصــة لفائــدة الســيد)(ة))مبــارك)

.2121 مــاي) (21 حميىــة بتاريــخ)
باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم  (
 17 االبتدائيــة بــوادي الدهــب بتاريــخ)

.987 رقــم) تحــت  (2121 وونيــو)
411I

شركة الحاج ابراهمي

STE HAJ BRAHMI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

شركة الحاج ابراهمي
دويةر حي الرميلة تاونات ، 34111، 

تاونات املغرب
STE HAJ BRAHMI SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
 BD 20 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 AOUT RTE D ASTAR DWIWAR
RMILA - 34000 تاونات املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1463
العــام) الجمــع  بمقت�شــى 
اإلســتثنائياملؤرخ فــي)21)دجنبــر)2121 
املســؤولية) ذات  شــركة  حــل  تقــرر 
 STE HAJ BRAHMI SARL(املحــدودة
درهــم) (111.111 رأســمالها) مبلــغ 
 BD 21 اإلجتماعــي) مقرهــا  وعنــوان 
 AOUT RTE D ASTAR DWIWAR
املغــرب) تاونــات  (RMILA - 34111
 NON DÉLIVRANCE DE(:(نتيجــة ل

.  LAUTORISATION
 BD 21 و حــدد مقــر التصفيــة ب)
 AOUT RTE D ASTAR DWIWAR
تاونــات املغــرب.) (RMILA - 34111

و عين:
ابراهمــي) مونيــة  الســيد(ة))
 34111 تاونــات) رميلــة  وعنوانــه(ا))
تاونــات املغــرب كمصفــي)(ة))للشــركة.
الحــدود) اإلقتضــاء) وعنــد  (
املفروضــة علــى الصالحيــات املخولــة)
تبليــغ) ومحــل  املخابــرة  محــل  لهــم 
العقــود والوثائــق املتعلقــة بالتصفيــة):

باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 
وناوــر) (25 االبتدائيــة بتاونــات بتاريــخ)

.31 رقــم) تحــت  (2121

411I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

NEW HORIZON SUD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 
صندوق البرود رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب
NEW HORIZON SUD شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
العركوب رقم 7724-11 - 73111 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18171
فــي) مــؤرخ  عرفــي  عقــد  بمقت�شــى 
تــم إعــداد القانــون) (2121 أبريــل) (31
مســؤلية) ذات  لشــركة  األسا�شــي 
الوحيــد) الشــريك  ذات  محــدودة 

التاليــة: باملميــزات 
ذات) شــركة  (: الشــركة) شــكل 
الشــريك) ذات  محــدودة  مســؤلية 

. لوحيــد ا
عنــد) متبوعــة  الشــركة  تســمية 
 NEW (: اإلقتضــاء)بمختصــر تســميتها)

.HORIZON SUD
الترويــج) (: غــرض الشــركة بإوجــاز)

العقــاري.
شــارع) (: االجتماعــي) املقــر  عنــوان 
 73111  -  11-7724 رقــم) العركــوب 

املغــرب. الداخلــة 
أجلهــا) مــن  تأسســت  التــي  املــدة 

. ســنة) (99 (: الشــركة)
 111.111 مبلــغ رأســمال الشــركة:)

درهــم،)مقســم كالتالــي:

الســيد عبــد العالــي بناجــي):)1.111 
حصــة بقيمــة)111)درهــم للحصــة).

والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (-
: الشــركاء) ومواطــن  وصفــات 

السيد عبد العالي بناجي عنوانه(ا))
 13 شــقة) س  عمــارة  الفتــوح  اقامــة 
زنقــة رفائيــل ماريســكال عيــن البرجــة)

املغــرب. الــدار البيضــاء) (21111
والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (

الشــركة: مســيري  ومواطــن 
السيد عبد العالي بناجي عنوانه(ا))
 13 شــقة) س  عمــارة  الفتــوح  اقامــة 
زنقــة رفائيــل ماريســكال عيــن البرجــة)

املغــرب الدارالبيضــاء) (21111
باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 
 11 االبتدائيــة بــوادي الدهــب بتاريــخ)

.775 رقــم) تحــت  (2121 مــاي)
412I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

TAWARTA FLEUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 
صندوق البرود رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب
TAWARTA FLEUR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجتماعي حي 
الرحمة 14 رقم 13 - 73111 

الداخلة .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2431

بمقت�شــى الجمــع العــام اإلســتثنائي)
تــم تحويــل) (2121 21)مــاي) املــؤرخ فــي)
الشــكل القانونــي للشــركة مــن)«شــركة)
إلــى) املحــدودة«) املســؤولية  ذات 
«شــركة ذات مســؤلية محــدودة ذات)

الوحيــد«. الشــريك 
باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 
 17 االبتدائيــة بــوادي الدهــب بتاريــخ)

.987 رقــم) تحــت  (2121 وونيــو)
413I

ئتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

TAWARTA FLEUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 
صندوق البرود رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب
TAWARTA FLEUR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الرحمة 

14 رقم 13 - 73111 الداخلة 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2431
بمقت�شــى الجمــع العــام اإلســتثنائي)
رفــع) تــم  (2121 مــاي) (21 فــي) املــؤرخ 
قــدره) بمبلــغ  الشــركة  رأســمال 
»991.111)درهــم«)أي مــن)«11.111 
عــن) درهــم«) (11.111» إلــى) درهــم«)

طريــق:)
باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 
 17 االبتدائيــة بــوادي الدهــب بتاريــخ)

.987 رقــم) تحــت  (2121 وونيــو)

414I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

PK INVEST
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 
صندوق البرود رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب
PK INVEST شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
2 شارع بلفريج عمارة شيماء شقة 
رقم 13 - 73111 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

18197

فــي) مــؤرخ  عرفــي  عقــد  بمقت�شــى 

تــم إعــداد القانــون) (2121 أبريــل) (26

مســؤلية) ذات  لشــركة  األسا�شــي 

الوحيــد) الشــريك  ذات  محــدودة 

التاليــة: باملميــزات 

ذات) شــركة  (: الشــركة) شــكل 

الشــريك) ذات  محــدودة  مســؤلية 

. لوحيــد ا

عنــد) متبوعــة  الشــركة  تســمية 

 PK (: تســميتها) بمختصــر  اإلقتضــاء)

.I N V E S T

الترويــج) (: غــرض الشــركة بإوجــاز)

العقــاري.

حــي) (: االجتماعــي) املقــر  عنــوان 

املســيرة)2)شــارع بلفريــج عمــارة شــيماء)

الداخلــة) (73111  -  13 رقــم) شــقة 

املغــرب.

أجلهــا) مــن  تأسســت  التــي  املــدة 

. ســنة) (99 (: الشــركة)

 111.111 مبلــغ رأســمال الشــركة:)

درهــم،)مقســم كالتالــي:

الســيد عمــر اعطــار):)1.111)حصــة)

بقيمــة)111)درهــم للحصــة).

والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (-

: الشــركاء) ومواطــن  وصفــات 

الســيد عمــر اعطــار عنوانــه(ا))زنقــة)

اداو محمــود فيــال رقــم)24)منتــزه اليــغ)

81111)اكادوــر املغــرب.

والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (

الشــركة: مســيري  ومواطــن 

الســيد عمــر اعطــار عنوانــه(ا))زنقــة)

اداو محمــود فيــال رقــم)24)منتــزه اليــغ)

81111)اكادوــر املغــرب

باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 

 14 االبتدائيــة بــوادي الدهــب بتاريــخ)

.735 رقــم) تحــت  (2121 مــاي)

415I

FIDUBAC SARL

ترانس ميزوجة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع ووسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador(maroc
ترانس ميزوجة شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن األول رقم 246 رقم املحل 7 
مكرر داخل بلوك السكوري الناظور 

- 62111 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22413
فــي) مــؤرخ  عرفــي  عقــد  بمقت�شــى 
تــم إعــداد القانــون) (2121 وونيــو) (14
مســؤلية) ذات  لشــركة  األسا�شــي 
الوحيــد) الشــريك  ذات  محــدودة 

التاليــة: باملميــزات 
ذات) شــركة  (: الشــركة) شــكل 
الشــريك) ذات  محــدودة  مســؤلية 

. لوحيــد ا
عنــد) متبوعــة  الشــركة  تســمية 
اإلقتضــاء)بمختصــر تســميتها):)ترانــس)

ميزوجــة.
-نقــل) (: بإوجــاز) الشــركة  غــرض 

املصاحبــة غيــر  األمتعــة 
-النقــل الوطنــي والدولــي للبضائــع)

لآلخريــن
-استيراد وتصدور.

شــارع) (: االجتماعــي) املقــر  عنــوان 
الحســن األول رقــم)246)رقــم املحــل)7 
مكــرر داخــل بلــوك الســكوري الناظــور)

الناظــور املغــرب. (62111  -
أجلهــا) مــن  تأسســت  التــي  املــدة 

. ســنة) (99 (: الشــركة)
 111.111 مبلــغ رأســمال الشــركة:)

درهــم،)مقســم كالتالــي:
 1.111 (: ســودة) اشــرف  الســيد 
للحصــة) درهــم  (111 بقيمــة) حصــة 

والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (-
: الشــركاء) ومواطــن  وصفــات 

عنوانــه(ا)) ســودة  اشــرف  الســيد 
 2 الطابــق) (6 شــقة) (18 اي) عمــارة 
تجزئــة ســلمى كاميليــا مكنــاس)51111 

املغــرب. مكنــاس 
والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (

الشــركة: مســيري  ومواطــن 
عنوانــه(ا)) ســودة  اشــرف  الســيد 
 2 الطابــق) (6 شــقة) (18 اي) عمــارة 
تجزئــة ســلمى كاميليــا مكنــاس)51111 

املغــرب مكنــاس 
باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 
االبتدائيــة بالناضــور بتاريــخ)23)وونيــو)

.1475 تحــت رقــم) (2121
416I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

TENAR TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 
صندوق البرود رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب
TENAR TRAVAUX شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
احمد بن شقرون حي املسيرة 1 - 

73111 الداخلة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9317

الوحيــد) الشــريك  قــرار  بمقت�شــى 
تمــت) (2121 مــاي) (31 فــي) املــؤرخ 

: علــى) املصادقــة 
بــوزي) وليــد  (ة)) الســيد) تفويــت 
أصــل) مــن  اجتماعيــة  حصــة  (1.111
1.111)حصــة لفائــدة الســيد)(ة))نهيلــة)

.2121 مــاي) (31 بــوزي بتاريــخ)
باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم  (
 17 االبتدائيــة بــوادي الدهــب بتاريــخ)

.988 رقــم) تحــت  (2121 وونيــو)

417I

Soft(finances(sarl

NASSERDINE TOPO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

Soft(finances(sarl
شارع بئر أنزران عمارة زينب رقم 4 ، 

16111، سيدي قاسم الغرب
NASSERDINE TOPO شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي مكتب 2 
اقامة عياد شارع محمد الخامس - 

16111 سيدي قاسم املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
26193

الوحيــد) الشــريك  قــرار  بمقت�شــى 
تــم تغييــر) (2121 17)وونيــو) املــؤرخ فــي)
 NASSERDINE»(تســمية الشــركة من

. (»GEONAS» إلــى) (»TOPO
باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 
 23 االبتدائيــة بســيدي قاســم بتاريــخ)

.175 رقــم) تحــت  (2121 وونيــو)

418I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

TENAR TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدود للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 
صندوق البرود رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب
TENAR TRAVAUX شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
احمد بن شقرون حي املسيرة 1 - 

73111 الداخلة املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.9317

الوحيــد) الشــريك  قــرار  بمقت�شــى 

تــم تعييــن) (2121 مــاي) (31 املــؤرخ فــي)

مســير جدوــد للشــركة الســيد(ة))بــوزي)

نهيلــة كمســير وحيــد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 

 17 االبتدائيــة بــوادي الدهــب بتاريــخ)

.988 رقــم) تحــت  (2121 وونيــو)

419I

FIDUASSAF CONSEIL

 -GOOD AUTO SERVICES
كود اوطو سرفيس

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUASSAF CONSEIL

314 شارع إبراهيم الروداني 

إقامة الشفاء شقة 11 الطابق 5 

املعاريف الدارالبيضاء، 21381، 

الدارالبيضاء املغرب

GOOD AUTO SERVICES- كود 

اوطو سرفيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

احمد املجاطي إقامة لأللب الطابق 

N° 8 املعاريف البيضاء 21331 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.451187

الوحيــد) الشــريك  قــرار  بمقت�شــى 

تمــت) (2121 ووليــوز) (11 فــي) املــؤرخ 

: علــى) املصادقــة 
بلمــو) زينــب  (ة)) الســيد) تفويــت 

أصــل) مــن  اجتماعيــة  حصــة  (1.111

1.111)حصة لفائدة السيد)(ة))اووب)

.2121 ووليــوز) (27 بلمــو بتاريــخ)

باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم  (

 18 بتاريــخ) بالــدار البيضــاء) التجاريــة 

.743454 رقــم) تحــت  (2121 غشــت)

421I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

 CARTEL INDUSTRIE
SAHARIENNE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 
صندوق البرود رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب
 CARTEL INDUSTRIE

SAHARIENNE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
3 رقم 117 - 73111 الداخلة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.17163

بمقت�شــى الجمــع العــام اإلســتثنائي)
تمــت) (2121 مــاي) (31 فــي) املــؤرخ 

: علــى) املصادقــة 
بــوزي) وليــد  (ة)) الســيد) تفويــت 
611)حصــة اجتماعيــة مــن أصــل)811 
حصــة لفائــدة الســيد)(ة))نهيلــة بــوزي)

.2121 مــاي) (31 بتاريــخ)
باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم  (
 18 االبتدائيــة بــوادي الدهــب بتاريــخ)

.1118 رقــم) تحــت  (2121 وونيــو)
421I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

 NEW VISION SUD
DEVELOPPEMENT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 
صندوق البرود رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب
 NEW VISION SUD

DEVELOPPEMENT شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
العركوب رقم 7724-11 - 73111 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18157
فــي) مــؤرخ  عرفــي  عقــد  بمقت�شــى 
تــم إعــداد القانــون) (2121 أبريــل) (31
مســؤلية) ذات  لشــركة  األسا�شــي 
الوحيــد) الشــريك  ذات  محــدودة 

التاليــة: باملميــزات 
ذات) شــركة  (: الشــركة) شــكل 
الشــريك) ذات  محــدودة  مســؤلية 

. لوحيــد ا
عنــد) متبوعــة  الشــركة  تســمية 
 NEW (: اإلقتضــاء)بمختصــر تســميتها)
.VISION SUD DEVELOPPEMENT
الترويــج) (: غــرض الشــركة بإوجــاز)

العقــاري.
شــارع) (: االجتماعــي) املقــر  عنــوان 
 73111  -  11-7724 رقــم) العركــوب 

املغــرب. الداخلــة 
أجلهــا) مــن  تأسســت  التــي  املــدة 

. ســنة) (99 (: الشــركة)
 111.111 مبلــغ رأســمال الشــركة:)

درهــم،)مقســم كالتالــي:
بوزيــدي) الــرزاق  عبــد  الســيد 
االدري�شــي):)1.111)حصــة بقيمــة)111 

. للحصــة) درهــم 
والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (-

: الشــركاء) ومواطــن  وصفــات 
بوزيــدي) الــرزاق  عبــد  الســيد 
تجزئــة) (34 رقــم) االدري�شــي عنوانــه(ا))
كلثــوم شــارع مكــة كاليفورنيــا)21111 

املغــرب. البيضــاء) الــدار 
والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (

الشــركة: مســيري  ومواطــن 
بوزيــدي) الــرزاق  عبــد  الســيد 
تجزئــة) (34 رقــم) االدري�شــي عنوانــه(ا))
كلثــوم شــارع مكــة كاليفورنيــا)21111 

املغــرب البيضــاء) الــدار 
باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 
 11 االبتدائيــة بــوادي الدهــب بتاريــخ)

.768 رقــم) تحــت  (2121 مــاي)
422I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

 CARTEL INDUSTRIE
SAHARIENNE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جدود للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 
صندوق البرود رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب
 CARTEL INDUSTRIE

SAHARIENNE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
3 رقم 117 - 73111 الداخلة 

املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.17163

بمقت�شــى الجمــع العــام اإلســتثنائي)
تــم تعييــن) (2121 مــاي) (31 املــؤرخ فــي)
مســير جدوــد للشــركة الســيد(ة))بــوزي)

نهيلــة كمســير وحيــد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 
 18 االبتدائيــة بــوادي الدهــب بتاريــخ)

.1118 رقــم) تحــت  (2121 وونيــو)

423I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

LOT PREMIUM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 
صندوق البرود رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب
LOT PREMIUM شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

العركوب رقم 7724-11 - 73111 
الداخلة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

18159

فــي) مــؤرخ  عرفــي  عقــد  بمقت�شــى 

القانــون) إعــداد  تــم  (2121 مــاي) (13

مســؤلية) ذات  لشــركة  األسا�شــي 

الوحيــد) الشــريك  ذات  محــدودة 

التاليــة: باملميــزات 

ذات) شــركة  (: الشــركة) شــكل 

الشــريك) ذات  محــدودة  مســؤلية 

. لوحيــد ا

عنــد) متبوعــة  الشــركة  تســمية 

 LOT (: بمختصــر تســميتها) اإلقتضــاء)

.PREMIUM

الترويــج) (: غــرض الشــركة بإوجــاز)

العقــاري.

شــارع) (: االجتماعــي) املقــر  عنــوان 

 73111  -  11-7724 رقــم) العركــوب 

املغــرب. الداخلــة 

أجلهــا) مــن  تأسســت  التــي  املــدة 

. ســنة) (99 (: الشــركة)

 111.111 مبلــغ رأســمال الشــركة:)

درهــم،)مقســم كالتالــي:

 1.111 (: بنــدوروا) فريــد  الســيد 

. درهــم للحصــة) (111 حصــة بقيمــة)

والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (-

: الشــركاء) ومواطــن  وصفــات 

عنوانــه(ا)) بنــدوروا  فريــد  الســيد 

املدونــة) (128 فيــال) ســيتي  كولــف 

الخضرائ بوسكورة)21111)النواصر)

املغــرب.

والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (

الشــركة: مســيري  ومواطــن 

عنوانــه(ا)) بنــدوروا  فريــد  الســيد 

املدونــة) (128 فيــال) ســيتي  كولــف 

الخضرائ بوسكورة)21111)النواصر)

املغــرب

باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 

 11 االبتدائيــة بــوادي الدهــب بتاريــخ)

.769 رقــم) تحــت  (2121 مــاي)

424I

دووان االستاد عادل البيطار

أكداش ريال إستيت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

دووان االستاد عادل البيطار
زاوية زنقة علي عبد الرزاق وزنقة 

أحمد الشر�شي إقامة شان أنفا 

عمارة د الطابق الثالث مكتب رقم 

5 مقاطعة أنفا، 21611، الدار 

البيضاء املغرب

أكداش ريال إستيت شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 66 شارع 

حب امللوك الطابق األر�شي الشقة 2 

عين السبع - 21251 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

517117

فــي) مــؤرخ  موثــق  عقــد  بمقت�شــى 
القانــون) إعــداد  تــم  (2121 مــاي) (27

املســؤولية) ذات  لشــركة  األسا�شــي 

التاليــة: باملميــزات  املحــدودة 

ذات) شــركة  (: الشــركة) شــكل 

املحــدودة. املســؤولية 

عنــد) متبوعــة  الشــركة  تســمية 

اإلقتضاء)بمختصر تســميتها):)أكداش)
إســتيت. ريــال 

-الشــراء) (: غــرض الشــركة بإوجــاز)

أو) والبيــع علــى حالتهــا أو بعــد البنــاء)

التغييــر،)لــكل العقــارات الحضريــة أو)

الوســائل. بــكل  واســتغاللها  القرويــة 

-اإلنعاش العقاري عموما،).

عنــوان املقــر االجتماعــي):)66)شــارع)

حــب امللــوك الطابــق األر�شــي الشــقة)2 

21251)الــدار البيضــاء) عيــن الســبع)-)

املغــرب.

أجلهــا) مــن  تأسســت  التــي  املــدة 

. ســنة) (99 (: الشــركة)

 111.111 مبلــغ رأســمال الشــركة:)

درهــم،)مقســم كالتالــي:

السيد عادل أكداش):)275)حصة)

بقيمة)27.511)درهم للحصة).

(: أكــداش) اللطيــف  عبــد  الســيد 

درهــم) (27.511 بقيمــة) حصــة  (275

. للحصــة)

 181 (: أكــداش) جميلــة  الســيدة 

حصة بقيمة)18.111)درهم للحصة).

 135 (: أكــداش) فاطمــة  الســيدة 

حصة بقيمة)13.511)درهم للحصة).

 135 (: الســيدة الســعدوة أكــداش)

حصة بقيمة)13.511)درهم للحصة).

والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (-

: الشــركاء) ومواطــن  وصفــات 

أكــداش عنوانــه(ا)) عــادل  الســيد 

66)ممــر حــب امللــوك إقامــة لكســوريا)

2)عيــن الســبع) الطابــق الســفلي شــقة)

املغــرب. الــدار البيضــاء) (2151

أكــداش) اللطيــف  عبــد  الســيد 

عنوانه(ا))1)ســاحة تيزي اوســلي إقامة)
ريــاض اميمــة درج)1)طابــق)1)شســقة)

الــدار البيضــاء) (2151 عيــن الســبع) (3

املغــرب.

الســيد جميلــة أكــداش عنوانــه(ا))

66)ممــر حــب امللــوك الطابــق الســفلي)

الــدار) (2151 الســبع) عيــن  (2 شــقة)

املغــرب. البيضــاء)

الســيدة فاطمــة أكــداش عنوانــه(ا))

 7511 كلــم) الربــاط  طريــق  (389

مــوالي) 7شــارع  الشــقة) الطابــق1)

الــدار) (2151 اســماعيل عيــن الســبع)

املغــرب. البيضــاء)

أكــداش) الســعدوة  الســيدة 

شــقة) (18 درب جانــو رقــم) عنوانــه(ا))

الــدار) (2151 شــارع الحــزام النبيــر) (1

املغــرب. البيضــاء)

والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (

الشــركة: مســيري  ومواطــن 

أكــداش عنوانــه(ا)) عــادل  الســيد 

66)ممــر حــب امللــوك إقامــة لكســوريا)

2)عيــن الســبع) الطابــق الســفلي شــقة)

املغــرب الــدار البيضــاء) (2151

أكــداش) اللطيــف  عبــد  الســيد 

عنوانه(ا))1)ســاحة تيزي اوســلي إقامة)
ريــاض اميمــة درج)1)طابــق)1)شســقة)

الــدار البيضــاء) (2151 عيــن الســبع) (3

املغــرب

باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 

 16 بتاريــخ) بالــدار البيضــاء) التجاريــة 

.782835 رقــم) تحــت  (2121 وونيــو)

425I

FITICOF

 QUINCAILLERIE SUR

MESURE
إعالن متعدد القرارات

FITICOF

9 شارع غسان كنفاني اقامة نبيلة ، 

31111، فاس املغرب

 QUINCAILLERIE SUR MESURE

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 62 

الزرقطوني فاس - 31111 فاس 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.66585

بمقت�شــى الجمــع العــام االســتثنائي)

املــؤرخ فــي)11)مــاي)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)

رأســمال) إطــالق  (1- رقــم) قــرار 

ماولــي:) علــى  ونــص  الــذي  (: الشــركة)

اإلفراج عن)3/4)من رأســمال الشــركة)

قــرار رقــم)-2)رفــع رأســمال الشــركة:)

الــذي ونــص علــى ماولــي:)رفــع رأســمال)

إلــى) درهــم  (1.111.111 مــن) الشــركة 

1/4 درهــم مــع إطــالق) (3.111.111

وتبعــا لذلــك تــم تعدوــل مقتضيــات)

النظــام األسا�شــي التاليــة:)

بند رقم)6):)الذي ونص على ماولي:)

 3.111.111 الشــراوبي:) رضــا  الســيد 

درهــم

بنــد رقــم)7:)الــذي ونــص علــى ماولــي:)

الســيد رضا الشــراوبي:)31.111)حصة

باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 

وونيــو) (21 بتاريــخ) بفــاس  التجاريــة 

.2984/2121 رقــم) تحــت  (2121

426I
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Alassaire Juriconseil

dormakaba Maroc
إعالن متعدد القرارات

Alassaire Juriconseil

 Imm. BAB(ABELAZIZ، bureau

 62 bis، 6ème(étage، angle(Bb

 d’Anfa(et(Bd(Moulay(Youssef، ،

20020، Casablanca(Maroc

dormakaba(Maroc «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 

 Boulevard Mohamed ،321

 Zerktouni، 4ème(étage، Bureau

.n°43 - - Casablanca(Maroc

«إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.293315

بمقت�شــى الجمــع العــام االســتثنائي)

املــؤرخ فــي)19)فبراوــر)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

الجمــع العــام االســتثنائي،)أحيــط علما)

روســيتو) ســتيفان  الســيد  باســتقالة 

الــى) مشــارك  كمســير  وظيفتــه  مــن 

جانــب ثالثــة مســيرون أخريــن لشــركة)

املغــرب دورماكابــا 

علــى) ونــص  الــذي  (:2 رقــم) قــرار 

االســتثنائي،) العــام  الجمــع  ماولــي:)

وأكــد،)حســب الضــرورة،)أن دورماكابــا)

ثالثــة) قبــل  مــن  اآلن  تســير  املغــرب 

مســيرون مشــاركين كان قد تم تعيينهم)

الســيد) وهــم:) محــدودة،) غيــر  لفتــرة 

فيليــروي) نيكــوالس  (، مــاري) (، هنــري)

دي غالهو،)السيد باتريك آرثر جراوير)

بويــك) ألفريــد  ســتيفن  والســيد 

وتبعــا لذلــك تــم تعدوــل مقتضيــات)

النظــام األسا�شــي التاليــة:)

(: بنــد رقــم لــم وتــم تعدوــل اي بنــد)

الــذي ونــص علــى ماولــي:)لــم وتــم تعدوــل)

اي بنــد)

باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 

 15 بتاريــخ) بالــدار البيضــاء) التجاريــة 

.22112 رقــم) تحــت  (2121 وونيــو)

427I

FACE FIDUCIAIRE

PARF EMERAUDE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

FACE FIDUCIAIRE
219 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 21131، الدار 
البيضاء املغرب

PARF EMERAUDE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي 49 زنقة 

ابن النفيس زاوية زنقة احمد 
املجاطي حي املعاريف - 2111 الدار 

البيضاء املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
491219

الوحيــد) الشــريك  قــرار  بمقت�شــى 
تــم) (2121 مــاي) (21 فــي) املــؤرخ 
 PARF» مــن) الشــركة  تســمية  تغييــر 
 PARFUMERIE» إلــى) (»EMERAUDE

. (»EMERAUDE
باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 
 17 بتاريــخ) بالــدار البيضــاء) التجاريــة 
.783191 رقــم) تحــت  (2121 وونيــو)

428I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

SHINE LAND DAKHLA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 
صندوق البرود رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب
SHINE LAND DAKHLA شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
العركوب رقم 7724-11 - 73111 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

18169

فــي) مــؤرخ  عرفــي  عقــد  بمقت�شــى 

تــم إعــداد القانــون) (2121 أبريــل) (31

مســؤلية) ذات  لشــركة  األسا�شــي 

الوحيــد) الشــريك  ذات  محــدودة 

التاليــة: باملميــزات 

ذات) شــركة  (: الشــركة) شــكل 

الشــريك) ذات  محــدودة  مســؤلية 

. لوحيــد ا

عنــد) متبوعــة  الشــركة  تســمية 

 SHINE(:(اإلقتضاء)بمختصر تســميتها

.LAND DAKHLA

الترويــج) (: غــرض الشــركة بإوجــاز)

العقــاري.

شــارع) (: االجتماعــي) املقــر  عنــوان 

 73111  -  11-7724 رقــم) العركــوب 

املغــرب. الداخلــة 

أجلهــا) مــن  تأسســت  التــي  املــدة 

. ســنة) (99 (: الشــركة)

 111.111 مبلــغ رأســمال الشــركة:)

درهــم،)مقســم كالتالــي:

 1.111 (: ملرينــي) نزهــة  الســيدة 

. درهــم للحصــة) (111 حصــة بقيمــة)

والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (-

: الشــركاء) ومواطــن  وصفــات 

عنوانــه(ا)) ملرينــي  نزهــة  الســيدة 

تجزئــة االســماعيلية عمــارة)34)طابــق)

2)شــقة)15)كاليفورنــي)21111)الــدار)

املغــرب. البيضــاء)

والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (

الشــركة: مســيري  ومواطــن 

عنوانــه(ا)) ملرينــي  نزهــة  الســيدة 

تجزئــة االســماعيلية عمــارة)34)طابــق)

2)شــقة)15)كاليفورنــي)21111)الــدار)

املغــرب البيضــاء)

باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 

 11 االبتدائيــة بــوادي الدهــب بتاريــخ)

.774 رقــم) تحــت  (2121 مــاي)

429I

FIDUCIAIRE ANOUAR BERAHHOU

 STE AUTO HICHAM
RAHMANI

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ANOUAR
BERAHHOU

 AV(ALLAL(EL(FASSI(IMM26 4EM
 ERTAGE(APP 29 PRES(D›HOTEL

 MAJOREL(MARRAKECH ،
40000، marrakech(maroc

 STE AUTO HICHAM RAHMANI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 43 
الغرب س حي مسيرة 2 مراكش - 

41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115999
فــي) مــؤرخ  عرفــي  عقــد  بمقت�شــى 
القانــون) إعــداد  تــم  (2121 مــاي) (26
مســؤلية) ذات  لشــركة  األسا�شــي 
الوحيــد) الشــريك  ذات  محــدودة 

التاليــة: باملميــزات 
ذات) شــركة  (: الشــركة) شــكل 
الشــريك) ذات  محــدودة  مســؤلية 

. لوحيــد ا
عنــد) متبوعــة  الشــركة  تســمية 
 STE (: تســميتها) بمختصــر  اإلقتضــاء)

.AUTO HICHAM RAHMANI
غرض الشــركة بإوجاز):)بيع وشــراء)

الســيارات املستعملة.
 43 :)رقــم) عنــوان املقــر االجتماعــي)
(- مراكــش) (2 مســيرة) حــي  الغــرب س 

املغــرب. مراكــش  (41111
أجلهــا) مــن  تأسســت  التــي  املــدة 

. ســنة) (99 (: الشــركة)
 111.111 مبلــغ رأســمال الشــركة:)

درهــم،)مقســم كالتالــي:
 1.111 (: ابــا) بــن  هشــام  الســيد 
. درهــم للحصــة) (111 حصــة بقيمــة)
والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (-

: الشــركاء) ومواطــن  وصفــات 
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عنوانــه(ا)) ابــا  بــن  هشــام  الســيد 
درب اللبــان رقــم)5)ســيدي ووســف بــن)
علي الشمالي مراكش)41111)مراكش)

املغــرب.
والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (

الشــركة: مســيري  ومواطــن 
عنوانــه(ا)) ابــا  بــن  هشــام  الســيد 
درب اللبــان رقــم5)ســيدي ووســف بــن)
علــي الشــمال)41111)مراكــش املغــرب
باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 
وونيــو) (16 التجاريــة بمراكــش بتاريــخ)

.125144 رقــم) تحــت  (2121
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CABINET KHACHIM

H2M POWER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET KHACHIM
 N°9 LOT(MABROUKA(BIR
 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC
H2M POWER شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 23 زنقة 

انوال اقامة فلوري 11 مكتب رقم 4 
ميموزا - 14111 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
61979

فــي) مــؤرخ  عرفــي  عقــد  بمقت�شــى 
تــم إعــداد القانــون) (2121 وونيــو) (11
مســؤلية) ذات  لشــركة  األسا�شــي 
الوحيــد) الشــريك  ذات  محــدودة 

التاليــة: باملميــزات 
ذات) شــركة  (: الشــركة) شــكل 
الشــريك) ذات  محــدودة  مســؤلية 

. لوحيــد ا
عنــد) متبوعــة  الشــركة  تســمية 
 H2M (: اإلقتضــاء)بمختصــر تســميتها)

.POWER
-أعمــال) (: غــرض الشــركة بإوجــاز)
الصيانــة املائيــة والكهربائيــة وأعمــال)

أخــرى

-التهيئة وأعمال مختلفة).
عنــوان املقــر االجتماعــي):)23)زنقــة)
انــوال اقامــة فلــوري)11)مكتــب رقــم)4 
ميمــوزا)-)14111)القنيطــرة املغــرب.

أجلهــا) مــن  تأسســت  التــي  املــدة 
. ســنة) (99 (: الشــركة)

 111.111 مبلــغ رأســمال الشــركة:)
درهــم،)مقســم كالتالــي:

 1.111 (: الســيد منصــور طيبــوش)
. 111)درهــم للحصــة) حصــة بقيمــة)

والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (-
: الشــركاء) ومواطــن  وصفــات 

الســيد منصــور طيبــوش عنوانــه(ا))
القا�شــي) جــردة  (22 رقــم) (314 زنقــة)
القنيطــرة املغــرب. (14111 القنيطــرة)
والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (

الشــركة: مســيري  ومواطــن 
الســيد منصــور طيبــوش عنوانــه(ا))
القا�شــي) جــردة  (22 رقــم) (314 زنقــة)
القنيطــرة املغــرب (14111 القنيطــرة)
باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 
االبتدائيــة بالقنيطــرة بتاريــخ)11)وونيو)

.83133 تحــت رقــم) (2121
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ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

MEDIAKEN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 
صندوق البرود رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب
MEDIAKEN شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الحسني رقم 114 - 73111 الداخلة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18563

فــي) مــؤرخ  عرفــي  عقــد  بمقت�شــى 
القانــون) إعــداد  تــم  (2121 مــاي) (27

مســؤلية) ذات  لشــركة  األسا�شــي 
الوحيــد) الشــريك  ذات  محــدودة 

التاليــة: باملميــزات 
ذات) شــركة  (: الشــركة) شــكل 
الشــريك) ذات  محــدودة  مســؤلية 

. لوحيــد ا
عنــد) متبوعــة  الشــركة  تســمية 
(: تســميتها) بمختصــر  اإلقتضــاء)

.M E D I A K E N
االنتــاج) (: بإوجــاز) الشــركة  غــرض 
االتصــال،) البصــري،) الســمعي 

. ر الشــها ا
حــي) (: االجتماعــي) املقــر  عنــوان 
الحســني رقــم)114 - 73111)الداخلــة)

املغــرب.
أجلهــا) مــن  تأسســت  التــي  املــدة 

. ســنة) (99 (: الشــركة)
 111.111 مبلــغ رأســمال الشــركة:)

درهــم،)مقســم كالتالــي:
 1.111 (: كنتــوي) محمــد  الســيد 
. درهــم للحصــة) (111 حصــة بقيمــة)
والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (-

: الشــركاء) ومواطــن  وصفــات 
عنوانــه(ا)) كنتــوي  محمــد  الســيد 
 73111  114 رقــم) الحســني  حــي 

املغــرب. الداخلــة 
والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (

الشــركة: مســيري  ومواطــن 
عنوانــه(ا)) كنتــوي  محمــد  الســيد 
 73111  114 رقــم) الحســني  حــي 

املغــرب الداخلــة 
باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 
 11 االبتدائيــة بــوادي الدهــب بتاريــخ)

.1132 رقــم) تحــت  (2121 وونيــو)
432I

RAIS(AUDIT&CONSEIL

MENA .C.P.
إعالن متعدد القرارات

.MENA .C.P
شركة مجهو لة ا إل سم ر أ سما لها)

31.111.111)د ر هم
مقر ها اال جتما عي):)الــدار ا لبـيـضا)

ء)23،)زنــقـة إبن هال ل)–)حــي راسين
الســجل التجــاري الــدار البيضــاء):)

174125 رقــم)

الــــز وــــا د ة فــــي ر أ س الــــما ل إلــي)
درهــم (32.511.111

إ ن الجمــع العــا م غيــر العــا د ي)
قــد) (2121 ماوــو) (7 املنعقــد بتــا ر وــخ)
قــرر رفــع رأس املــال مــن)31.111.111 
درهــم إ لــى)32.511.111)درهــم وذلـــك)
بإصــدار)14.111)سهـــم جــد وــد بقـيـــمة)
111)د رهـم للــسـهم خصــص إ كـتـتا بهـا)
 MCP HOLDINGS(»(لصالـــح شركــــة
LIMITED)«)مــع إلغا)ء)حــق األ سـبقــية)
فــــي إ كـتـــتا ب املســــا هـميـــن اآل خـريـــن)
كمـــا وظـــهــــر ذ لــــك كــــشف الحســا بــــا ت)
املــو قـــوف مــــن طــــر ف الســيد رئيــس)
مجلــس اإلدارة واملصــادق عـــليه مــن)

طـــرف مدقــق الـحســـابات.
قــا م السـيــــد املدوــر العــام بتصريــح)
اإلكـتـــتا ب واملقاصــة بتــا ر وــخ)25)ماوــو)

2121)ضمــت إ ليــه ال ئحــة املكتتــب.
ل) خــال  ا ري  د  اإل  املــجلـــــس  إ ن 
مــداوال تــه بتاريــخ)25)ماوــو)2121)قــــد)
عـــا وــن اإل كتتــا ب الشــا مــل لـــ)14.111 
 MCP»» شــركة) طـــرف  مــن  ســهم 
مبلــغ) أي  (HOLDINGS LIMITED
1.411.111)د رهــم بمقاصــة مــع دوــون)
مســتحقة علــى الشــركة)،)كمــا عـــــا وـــــن)
اإل نجــــا ز النهــــا ئــي للـــز وــا د ة فــي الــرأ)
س املــا ل إ لــى مبلــــغ)32.511.111)د ر)
هــم كمــا عـــا وــن تـغـيــيـــر الفصــل)7)مــن)
الــــقا نون األ ســـا �شــي للـــشر كـــة املتعلق)

. بــرأس املــال)
ثـم اإلوداع القانوني لـد ى املحـكمة)
التجاريــة بالـدارالبيـضـــاء،)بتــا ريــخ)22 

وونيــو)2121)تحــت عـــد د)783711.
مقتطف من أ جل اال شها ر

433I

سيكما كومبت

IMakiti
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سيكما كومبت
29، شارع محمد السادس املركب 
التجاري اراك، عمارة ف 2، مكتب 
4، الدار البيضاء ، 21551، الدار 

البيضاء املغرب



عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121)الجريدة الرسمية   14622

IMakiti شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 147، 
شارع املقاومة اقامة افا، مكتب 

22، الطابق الثاني - 21511 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
516895

فــي) مــؤرخ  عرفــي  عقــد  بمقت�شــى 
القانــون) إعــداد  تــم  (2121 مــاي) (31
املســؤولية) ذات  لشــركة  األسا�شــي 

التاليــة: باملميــزات  املحــدودة 
ذات) شــركة  (: الشــركة) شــكل 

املحــدودة. املســؤولية 
عنــد) متبوعــة  الشــركة  تســمية 
(: تســميتها) بمختصــر  اإلقتضــاء)

.IMak i t i
غــرض الشــركة بإوجــاز):)تصدوــر،)

اســتيراد والتجــارة.
(،147 (: االجتماعــي) املقــر  عنــوان 
مكتــب) افــا،) اقامــة  املقاومــة  شــارع 
الــدار) (21511 (- الطابــق الثانــي) (،22

املغــرب. البيضــاء)
أجلهــا) مــن  تأسســت  التــي  املــدة 

. ســنة) (99 (: الشــركة)
 111.111 مبلــغ رأســمال الشــركة:)

درهــم،)مقســم كالتالــي:
الســيد دوــوف ماســا):)495)حصــة)

بقيمــة)111)درهــم للحصــة).
 495 (: فالــو) مــوري  كاوتــا  الســيد 
. درهــم للحصــة) (111 حصــة بقيمــة)
الســيدة كامــارا فطومــة):)11)حصــة)

بقيمــة)1.111)درهــم للحصــة).
والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (-

: الشــركاء) ومواطــن  وصفــات 
عنوانــه(ا)) ماســا  دوــوف  الســيد 

الســنغال. دكار  (1 دكار)
الســيد كاوتــا مــوري فالــو عنوانــه(ا))

بلجيــكا)1)بلجيــكا بلجيــكا.
الســيدة كامــارا فطومــة عنوانــه(ا))

غينيــا)1)غينيــا غينيــا.
والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (

الشــركة: مســيري  ومواطــن 

عنوانــه(ا)) ماســا  دوــوف  الســيد 

الســنغال دكار  (1 دكار)

الســيد كاوتــا مــوري فالــو عنوانــه(ا))

بلجيــكا)1)بلجيــكا بلجيــكا

باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 

 15 بتاريــخ) بالــدار البيضــاء) التجاريــة 

.782628 رقــم) تحــت  (2121 وونيــو)

434I

دووان االستادة فاطمة الزهراء)كطاوة

 BONAVENTURA شركة

ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

دووان االستادة فاطمة الزهراء 

كطاوة

21، زنقة عالل بن عبد هللا، إقامة 

واسمين، الطابق الرابع، رقم 16، 

طنجة ، 91111، طنجة املغرب

شركة BONAVENTURA ش.م.م 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 29 زنقة 

عمر ابن العاص الطابق 3 رقم 26 

طنجة - 91111 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.87193

بمقت�شــى الجمــع العــام اإلســتثنائي)

تمــت) (2121 أبريــل) (29 فــي) املــؤرخ 

: املصادقــة علــى)

بلقاســم) رضــا  (ة)) تفويــت الســيد)

التمسماني)511)حصة اجتماعية من)

أصل)1.111)حصة لفائدة الســيد)(ة))

هشــام جابــر بتاريــخ)29)أبريــل)2121.

تفويت الســيد)(ة))خالد بنبال)211 

 1.111 أصــل) مــن  اجتماعيــة  حصــة 

حصــة لفائــدة الســيد)(ة))هشــام جابــر)

بتاريــخ)29)أبريــل)2121.

باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم  (

مــاي) (14 بتاريــخ) بطنجــة  التجاريــة 

.4132 رقــم) تحــت  (2121

435I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE MENTIR

TRANSPORT
إعالن متعدد القرارات

SOUSS-FISC SARL

 N°1 APP. N° AV. MARRAKECH

 TAGHZOUTE INEZGANE

 INEZGANE، 86343، INEZGANE

MAROC

 SOCIETE MENTIR TRANSPORT

«شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

محمد الزرقطوني زنقة 815 رقم 

151 الدشيرة الجهادوة - 86361 

الدشيرة الجهادوة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.13251

بمقت�شــى الجمــع العــام االســتثنائي)

املــؤرخ فــي)31)مــاي)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

تفويت السيد سعيد تسنفوت)1111 

 1.111 أصــل) مــن  اجتماعيــة  حصــة 

حصــة لفائــدة الســيد احمــد اعوشــاي)
511)حصــة و للســيد رشــيد اداكــراوي)

511)حصــة بتاريــخ)31)مــاي)2121

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

اســتقالة الســيد املحفــوظ تســنفوت)

مــن منصبــه كمســير للشــركة وتعييــن)

ورشــيد) اعوشــاي  احمــد  الســيد 

للشــركة) جــدد  كمســيرون  اداكــراوي 

ملــدة غيــر محــدودة

قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

النظــام) مقتضيــات  وتحيــن  تعدوــل 

األسا�شــي

وتبعــا لذلــك تــم تعدوــل مقتضيــات)

النظــام األسا�شــي التاليــة:)

الــذي ونــص علــى) و8:) (7 بنــد رقــم)

ومالكهــا الحصــص  تحيــن  ماولــي:)

علــى) ونــص  الــذي  (:17 رقــم) بنــد 

جــدد) مســير  وتعيــن  اســتقالة  ماولــي:)

االمضــاء وتصحيــح  للشــركة 

باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 
وونيــو) (17 االبتدائيــة بانــزكان بتاريــخ)

.1281 رقــم) تحــت  (2121

436I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE IDRISS
MESSAGERIES SARL

إعالن متعدد القرارات

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N° AV. MARRAKECH

 TAGHZOUTE INEZGANE
 INEZGANE، 86343، INEZGANE

MAROC
 SOCIETE IDRISS MESSAGERIES

SARL «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 
8 بلوك 13 زنقة 1 حي بئر انزران 
تيكوين اكادور - 81652 اكادور 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.38757

بمقت�شــى الجمــع العــام االســتثنائي)
املــؤرخ فــي)16)وونيــو)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
علــى) ونــص  الــذي  (:1 رقــم) قــرار 
تفويــت الســيد ادريــس تــوالك) ماولــي:)
أصــل) مــن  اجتماعيــة  حصــة  (521
521)حصــة والســيدة رشــيدة تــوالك)
أصــل) مــن  اجتماعيــة  حصــة  (241
241)حصــة والســيدة ســهام التســاهل)
241)حصــة اجتماعيــة مــن أصــل241 
حصــة لفائــدة الســيد نبيــل حجاجــي)

2121 مــن وونيــو) (16 بتاريــخ)
علــى) ونــص  الــذي  (:2 رقــم) قــرار 
ادريــس) الســيد  اســتقالة  ماولــي:)
تــوالك مــن منصبــه كمســير وحيــد فــي)
الشــركة وتعييــن الســيد نبيــل حجاجــي)
كمســير وحيــد جدوــد للشــركة ملــدة غيــر)

محــدودة
قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
النظــام) مقتضيــات  وتحيــن  تعدوــل 

األسا�شــي
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وتبعــا لذلــك تــم تعدوــل مقتضيــات)
النظــام األسا�شــي التاليــة:)

الــذي ونــص علــى) و8:) (7 بنــد رقــم)
ومالكهــا الحصــص  تحيــن  ماولــي:)

علــى) ونــص  الــذي  (:17 رقــم) بنــد 
التعييــن والتوقيــع وصالحيــات) ماولــي:)

اإلدارة
باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 
وونيــو) (22 بتاريــخ) باكادوــر  التجاريــة 

.111415 رقــم) تحــت  (2121
437I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

WONDERSAND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 
صندوق البرود رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب
WONDERSAND شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الطاح رقم 37 - 73111 الداخلة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18221

فــي) مــؤرخ  عرفــي  عقــد  بمقت�شــى 
القانــون) إعــداد  تــم  (2121 مــاي) (11
املســؤولية) ذات  لشــركة  األسا�شــي 

التاليــة: باملميــزات  املحــدودة 
ذات) شــركة  (: الشــركة) شــكل 

املحــدودة. املســؤولية 
عنــد) متبوعــة  الشــركة  تســمية 
(: تســميتها) بمختصــر  اإلقتضــاء)

.W O N D E R S A N D
غــرض الشــركة بإوجــاز):)اســتغالل)

وتســيير فنــدق.
شــارع) (: االجتماعــي) املقــر  عنــوان 
الداخلــة) (73111  -  37 رقــم) الطــاح 

املغــرب.
أجلهــا) مــن  تأسســت  التــي  املــدة 

. ســنة) (99 (: الشــركة)

 111.111 مبلــغ رأســمال الشــركة:)
درهــم،)مقســم كالتالــي:

(: الســيد الفاطمــي اشــرف مــرزوق)
333)حصة بقيمة)111)درهم للحصة)
 333 (: البصــري) مــروان  الســيد 
. درهــم للحصــة) (111 حصــة بقيمــة)

 334 (: الفاهمــي) املهــدي  الســيد 
. درهــم للحصــة) (111 حصــة بقيمــة)
والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (-

: الشــركاء) ومواطــن  وصفــات 
مــرزوق) اشــرف  الفاطمــي  الســيد 
زنقــة) (2 عمــارة) (6 شــقة) عنوانــه(ا))
الربــاط) (11111 االول) الحســين 

ملغــرب. ا
الســيد مــروان البصــري عنوانــه(ا))
 74 7)شــقة) اقامــة ريــاض انفــا طابــق)
عمارة ب)1)شارع عمر الخيام)21111 

الــدار البيضــاء)املغــرب.
الســيد املهــدي الفاهمــي عنوانــه(ا))
لساســفة تجزئــة الخزامــة اوه)4)الرقــم)

215 21111)الدارالبيضــاء)املغــرب.
والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (

الشــركة: مســيري  ومواطــن 
الســيد املهــدي الفاهمــي عنوانــه(ا))
لساســفة تجزئــة الخزامــة اوه)4)الرقــم)

215 21111)الــدار البيضــاء)املغــرب
باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 
 18 االبتدائيــة بــوادي الدهــب بتاريــخ)

.815 رقــم) تحــت  (2121 مــاي)
438I

دووان االستادة فاطمة الزهراء)كطاوة

BONAVENTURA شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

دووان االستادة فاطمة الزهراء 
كطاوة

21، زنقة عالل بن عبد هللا، إقامة 
واسمين، الطابق الرابع، رقم 16، 

طنجة ، 91111، طنجة املغرب
شركة BONAVENTURA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 29 زنقة 
عمر ابن العاص الطابق 3 رقم 26 

طنجة - 91111 طنجة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.87193

بمقت�شــى الجمــع العــام اإلســتثنائي)
املــؤرخ فــي)29)أبريــل)2121)تــم تحويــل)
املقــر االجتماعــي الحالــي للشــركة مــن)
زنقــة عمــر ابــن العــاص الطابــق) (29«
طنجــة) (91111 (- طنجــة) (26 رقــم) (3
 2 إلــى)«مجمــع بــاب البوغــاز) املغــرب«)
بلــوك س)1)الطابــق)1)رقــم)13)طنجــة)

91111)طنجــة املغــرب«.  -  .
باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 
أبريــل) (29 بتاريــخ) بطنجــة  التجاريــة 

.5488 رقــم) تحــت  (2121

439I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE AIT AMROU
TRANSPORT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N° AV. MARRAKECH

 TAGHZOUTE INEZGANE
 INEZGANE، 86343، INEZGANE

MAROC
 SOCIETE AIT AMROU

TRANSPORT شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 51 
بلوك 1 حي تبارين الدشيرة الجهادوة 
عمالة انزكان اوت ملول - 86361 

الدشيرة الجهادوة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23525
فــي) مــؤرخ  عرفــي  عقــد  بمقت�شــى 
القانــون) إعــداد  تــم  (2121 مــاي) (21
مســؤلية) ذات  لشــركة  األسا�شــي 
الوحيــد) الشــريك  ذات  محــدودة 

التاليــة: باملميــزات 
ذات) شــركة  (: الشــركة) شــكل 
الشــريك) ذات  محــدودة  مســؤلية 

. لوحيــد ا

عنــد) متبوعــة  الشــركة  تســمية 
تســميتها) بمختصــر  اإلقتضــاء)
 SOCIETE AIT AMROU  :

.T R A N S P O R T
-نقــل) (: بإوجــاز) الشــركة  غــرض 

الغيــر لحســاب  املســتخدمين 
العمليــات) جميــع  عامــة  -وبصفــة 
املتعلقــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر)

بأغــراض ا لشــركة.
 51 :)رقــم) عنــوان املقــر االجتماعــي)
بلــوك)1)حــي تباريــن الدشــيرة الجهادوــة)
 86361 (- اوــت ملــول) انــزكان  عمالــة 

الدشــيرة الجهادوــة املغــرب.
أجلهــا) مــن  تأسســت  التــي  املــدة 

. ســنة) (99 (: الشــركة)
 111.111 مبلــغ رأســمال الشــركة:)

درهــم،)مقســم كالتالــي:
الســيد عبداملالك بوعدي):)1.111 

حصــة بقيمــة)111)درهــم للحصــة).
والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (-

: الشــركاء) ومواطــن  وصفــات 
بوعــدي) عبداملالــك  الســيد 
عنوانــه(ا))زنقــة اكلــو رقــم)34)حــي تكنــي)

املغــرب. كلميــم  (81111 كلميــم)
والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (

الشــركة: مســيري  ومواطــن 
بوعــدي) عبداملالــك  الســيد 
عنوانــه(ا))زنقــة اكلــو رقــم)34)حــي تكنــي)

املغــرب كلميــم  (81111 كلميــم)
باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 
وونيــو) (23 االبتدائيــة بانــزكان بتاريــخ)

.1279 رقــم) تحــت  (2121
441I

NEXIA FIDUCIA

WHO IS NAJ STUDIOS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEXIA FIDUCIA
 Rue Bab El Mansour ،3

 Espace(Porte(d›Anfa، 20050،
casablanca maroc

WHO IS NAJ STUDIOS شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع أنفا، 
اقامة أزور - 21373 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

517761
فــي) مــؤرخ  عرفــي  عقــد  بمقت�شــى 
تــم إعــداد القانــون) (2121 وونيــو) (13
مســؤلية) ذات  لشــركة  األسا�شــي 
الوحيــد) الشــريك  ذات  محــدودة 

التاليــة: باملميــزات 
ذات) شــركة  (: الشــركة) شــكل 
الشــريك) ذات  محــدودة  مســؤلية 

. لوحيــد ا
عنــد) متبوعــة  الشــركة  تســمية 
 WHO(:(اإلقتضــاء)بمختصــر تســميتها

.IS NAJ STUDIOS
شــراء) (: بإوجــاز) الشــركة  غــرض 
واســتيراد) والتقســيط  بالجملــة  وبيــع 

املالبــس. أصنــاف  جميــع  وتصدوــر 
شــارع) (: االجتماعــي) املقــر  عنــوان 
الــدار) (21373 (- أزور) اقامــة  أنفــا،)

املغــرب. البيضــاء)
أجلهــا) مــن  تأسســت  التــي  املــدة 

. ســنة) (99 (: الشــركة)
 11.111 الشــركة:) رأســمال  مبلــغ 

كالتالــي: مقســم  درهــم،)
الســيدة الوالــي نجــوى):)111)حصــة)

بقيمــة)111)درهــم للحصــة).
والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (-

: الشــركاء) ومواطــن  وصفــات 
عنوانــه(ا)) نجــوى  الوالــي  الســيدة 
شــارع) (، إقامــة التراســات دار الســالم)
الربــاط) (11171 الســادس) محمــد 

املغــرب.
والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (

الشــركة: مســيري  ومواطــن 
عنوانــه(ا)) نجــوى  الوالــي  الســيدة 
شــارع) (، إقامــة التراســات دار الســالم)
الربــاط) (11171 الســادس) محمــد 

املغــرب
باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 
 22 بتاريــخ) بالــدار البيضــاء) التجاريــة 
.783562 رقــم) تحــت  (2121 وونيــو)
441I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE MAZOUZ
LOGISTIQUES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N° AV. MARRAKECH

 TAGHZOUTE INEZGANE
 INEZGANE، 86343، INEZGANE

MAROC
 SOCIETE MAZOUZ

LOGISTIQUES شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 316 
بلوك ب حي سيدي سعيد الدراركة 

اكادور - 81146 الدراركة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

47791
فــي) مــؤرخ  عرفــي  عقــد  بمقت�شــى 
القانــون) إعــداد  تــم  (2121 مــاي) (24
مســؤلية) ذات  لشــركة  األسا�شــي 
الوحيــد) الشــريك  ذات  محــدودة 

التاليــة: باملميــزات 
ذات) شــركة  (: الشــركة) شــكل 
الشــريك) ذات  محــدودة  مســؤلية 

. لوحيــد ا
عنــد) متبوعــة  الشــركة  تســمية 
تســميتها) بمختصــر  اإلقتضــاء)
 SOCIETE MAZOUZ  :

.L O G I S T I Q U E S
-نقــل) (: بإوجــاز) الشــركة  غــرض 

الغيــر لحســاب  املســتخدمين 
العمليــات) جميــع  عامــة  -وبصفــة 
املتعلقــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر)

بأغــراض ا لشــركة.
عنــوان املقــر االجتماعــي):)رقــم)316 
بلــوك ب حــي ســيدي ســعيد الدراركــة)

اكادوــر)-)81146)الدراركــة املغــرب.
أجلهــا) مــن  تأسســت  التــي  املــدة 

. ســنة) (99 (: الشــركة)
 111.111 مبلــغ رأســمال الشــركة:)

درهــم،)مقســم كالتالــي:

السيد حسن مزوز):)1.111)حصة)
بقيمة)111)درهم للحصة).

والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (-
: الشــركاء) ومواطــن  وصفــات 

عنوانــه(ا)) مــزوز  حســن  الســيد 
بلــوك ب حــي ســيدي ســعيد الدراركــة)

املغــرب. الدراركــة  (81146 اكادوــر)
والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (

الشــركة: مســيري  ومواطــن 
عنوانــه(ا)) مــزوز  حســن  الســيد 
بلــوك ب حــي ســيدي ســعيد الدراركــة)

املغــرب الدراركــة  (81146 اكادوــر)
باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 
وونيــو) (19 بتاريــخ) باكادوــر  التجاريــة 

.111114 رقــم) تحــت  (2121

442I

CECOGEL / SARL

CO MA PRE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA(BLOC(C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
CO MA PRE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي وجدة، 
كراج رقم 12 نقة العونية تجزئة 
موهوب رقم 14 - 61111 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37525
فــي) مــؤرخ  عرفــي  عقــد  بمقت�شــى 
تــم إعــداد القانــون) (2121 أبريــل) (31
مســؤلية) ذات  لشــركة  األسا�شــي 
الوحيــد) الشــريك  ذات  محــدودة 

التاليــة: باملميــزات 
ذات) شــركة  (: الشــركة) شــكل 
الشــريك) ذات  محــدودة  مســؤلية 

. لوحيــد ا

عنــد) متبوعــة  الشــركة  تســمية 
 CO (: تســميتها) بمختصــر  اإلقتضــاء)

.MA PRE
غرض الشــركة بإوجاز):)بيع،)شــراء)
وتســويق جميــع األليــات االلكترونيــة)
واليكتروميكانيكيــة،)األشــغال العامــة)

والبنــاء..
وجــدة،) (: عنــوان املقــر االجتماعــي)
تجزئــة) العونيــة  نقــة  (12 رقــم) كــراج 
وجــدة) (61111  -  14 رقــم) موهــوب 

املغــرب.
أجلهــا) مــن  تأسســت  التــي  املــدة 

. ســنة) (99 (: الشــركة)
 111.111 مبلــغ رأســمال الشــركة:)

درهــم،)مقســم كالتالــي:
الســيد مــراح عبــد الصمــد):)1.111 

حصــة بقيمــة)111)درهــم للحصــة).
الســيد مــراح عبــد الصمــد):)1111 

بقيمــة)111)درهــم.
والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (

: الشــركاء) ومواطــن  وصفــات 
الصمــد) عبــد  مــراح  الســيد 
عنوانه(ا))وجدة،)زنقة عوينة السراق)
زنقــة ســبو)3)رقــم)28. 61111)وجــدة)

املغــرب.
والعائليــة) الشــخصية  األســماء)

الشــركة: مســيري  ومواطــن 
الصمــد) عبــد  مــراح  الســيد 
 12 رقــم) كــراج  وجــدة،) عنوانــه(ا))
زنقــة العونيــة تجزئــة موهــوب رقــم)14 

املغــرب وجــدة  (61111
باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 
وونيــو) (14 بتاريــخ) بوجــدة  التجاريــة 

.2173 رقــم) تحــت  (2121
443I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE LAFRAA
LOGISTIQUE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N° AV. MARRAKECH

 TAGHZOUTE INEZGANE
 INEZGANE، 86343، INEZGANE

MAROC



14625الجريدة الرسمية عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121) 

 SOCIETE LAFRAA LOGISTIQUE
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

تكادورت الدراركة اكادور - 81146 
الدراركة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
47917

فــي) مــؤرخ  عرفــي  عقــد  بمقت�شــى 
تــم إعــداد القانــون) (2121 وونيــو) (14
املســؤولية) ذات  لشــركة  األسا�شــي 

التاليــة: باملميــزات  املحــدودة 
ذات) شــركة  (: الشــركة) شــكل 

املحــدودة. املســؤولية 
عنــد) متبوعــة  الشــركة  تســمية 
(: تســميتها) بمختصــر  اإلقتضــاء)
 SOCIETE LAFRAA LOGISTIQUE

.S A R L
نقــل) (- (: بإوجــاز) الشــركة  غــرض 
األمتعــة) واإلرســاليات  البضائــع 

ودوليــا وطنيــا  الغيــر  لحســاب 
وبصفــة عامــة جميــع العمليــات) (-
املتعلقــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر)

. بأغــراض ا لشــركة)
دوار) (: االجتماعــي) املقــر  عنــوان 
 81146 (- تكادوــرت الدراركــة اكادوــر)

املغــرب. الدراركــة 
أجلهــا) مــن  تأسســت  التــي  املــدة 

. ســنة) (99 (: الشــركة)
 111.111 مبلــغ رأســمال الشــركة:)

درهــم،)مقســم كالتالــي:
السيد عبدهللا لفراع):)341)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
الســيد محمــد افــس):)331)حصــة)

بقيمــة)111)درهــم للحصــة).
 331 (: افــس) مصطفــى  الســيد 
. درهــم للحصــة) (111 حصــة بقيمــة)
والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (-

: الشــركاء) ومواطــن  وصفــات 
لفــراع عنوانــه(ا)) الســيد عبــدهللا 
رقــم)251)تجزئــة الفاوــز شــارع املهــدي)
 86361 بــن بركــة الدشــيرة الجهادوــة)

الدشــيرة الجهادوــة املغــرب.

السيد محمد افس عنوانه(ا))دوار)
 81146 اكادوــر) الدراركــة  تكادوــرت 

املغــرب. الدراركــة 
الســيد مصطفــى افــس عنوانــه(ا))
دوار تكادورت الدراركة اكادور)81146 

الدراركــة املغــرب.
والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (

الشــركة: مســيري  ومواطــن 
لفــراع عنوانــه(ا)) الســيد عبــدهللا 
رقــم)251)تجزئــة الفاوــز شــارع املهــدي)
 86361 بــن بركــة الدشــيرة الجهادوــة)

الدشــيرة الجهادوــة املغــرب
باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 
وونيــو) (14 بتاريــخ) باكادوــر  التجاريــة 

.111233 رقــم) تحــت  (2121
444I

PRO INTERNATIONAL

PRO INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

PRO INTERNATIONAL
 PLACE(MOZART(AMAL(B 4
 ETAGE(N° 4 BUREAU(N° 9 ،

90000، TANGER(MAROC
PRO INTERNATIONAL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
 Place وعنوان مقرها اإلجتماعي

 Mozart ،Rue(Ibn(Marhal
 Résidence(Amal(B(N° 6 4 éme

 étage(N° 9 Tanger - 90000
.TANGER MAROC

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.61215
بمقت�شــى الجمــع العــام اإلســتثنائي)
املــؤرخ فــي)24)مــارس)2121)تــم تحويــل)
املقــر االجتماعــي الحالــي للشــركة مــن)
 Place(Mozart( ،Rue( Ibn(Marhal«
 Résidence( Amal( B( N°( 6( 4( éme
 étage( N°( 9( Tanger( -( 90000
 1ER» إلــى) (»TANGER MAROC
 ETAGE( N°( 10،ANGLE( AVENUE
 EL YAMAN ET RUE SANAA
 RESIDENCE MY KONOS
 TANGER 91111 TANGER

. »M A R O C

باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 
وونيــو) (13 بتاريــخ) بطنجــة  التجاريــة 

.243155 رقــم) تحــت  (2121

445I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE MI HERMANO
TALAL TRANS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N° AV. MARRAKECH

 TAGHZOUTE INEZGANE
 INEZGANE، 86343، INEZGANE

MAROC
 SOCIETE MI HERMANO TALAL

TRANS شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك 5 
محل 41 شارع العيون حي تمزارت 

أوت ملول - 86155 أوت ملول 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23523

فــي) مــؤرخ  عرفــي  عقــد  بمقت�شــى 
القانــون) إعــداد  تــم  (2121 مــاي) (21
مســؤلية) ذات  لشــركة  األسا�شــي 
الوحيــد) الشــريك  ذات  محــدودة 

التاليــة: باملميــزات 
ذات) شــركة  (: الشــركة) شــكل 
الشــريك) ذات  محــدودة  مســؤلية 

. لوحيــد ا
عنــد) متبوعــة  الشــركة  تســمية 
(: تســميتها) بمختصــر  اإلقتضــاء)
 SOCIETE MI HERMANO TALAL

.T R A N S
نقــل) (- (: بإوجــاز) الشــركة  غــرض 
األمتعــة) واإلرســاليات  البضائــع 

ودوليــا وطنيــا  الغيــر  لحســاب 
وبصفــة عامــة جميــع العمليــات) (-
املتعلقــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر)

بأغــراض ا لشــركة)

 5 بلــوك) (: عنــوان املقــر االجتماعــي)
شــارع العيــون حــي تمــزارت) (41 محــل)
ملــول) أوــت  (86155 (- ملــول) أوــت 

املغــرب.
أجلهــا) مــن  تأسســت  التــي  املــدة 

. ســنة) (99 (: الشــركة)
 111.111 مبلــغ رأســمال الشــركة:)

درهــم،)مقســم كالتالــي:
 1.111 (: الســيد الدرباـكـي أســامة)
. درهــم للحصــة) (111 حصــة بقيمــة)

والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (-
: الشــركاء) ومواطــن  وصفــات 

الســيد الدرباـكـي أســامة عنوانــه(ا))
ب) ســكن  باوتــي  (15 رقــم) (19 عمــارة)
اكادوــر) (81112 حــي املحمــدي اكادوــر)

املغــرب.
والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (

الشــركة: مســيري  ومواطــن 
الســيد الدرباـكـي أســامة عنوانــه(ا))
ب) ســكن  باوتــي  (15 رقــم) (19 عمــارة)
اكادوــر) (81112 حــي املحمــدي اكادوــر)

املغــرب
باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 
وونيــو) (17 االبتدائيــة بانــزكان بتاريــخ)

.1278 رقــم) تحــت  (2121
446I

elmikiad(naima

 PHARMA HEALTH
PROMOTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

elmikiad(naima
درب اعرجان رقم 111 مراكش ، 

41111، مراكش املغرب
 PHARMA HEALTH

PROMOTION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 29 
تجزئة املنار االطل�شي عمارة 15 

الطابق التالت - 41111 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115953



عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121)الجريدة الرسمية   14626

فــي) مــؤرخ  عرفــي  عقــد  بمقت�شــى 
تــم إعــداد القانــون) (2121 وونيــو) (17

املســؤولية) ذات  لشــركة  األسا�شــي 

التاليــة: باملميــزات  املحــدودة 

ذات) شــركة  (: الشــركة) شــكل 

املحــدودة. املســؤولية 

متبوعــة) الشــركة  تســمية 

بمختصــر) اإلقتضــاء) عنــد 

 PHARMA HEALTH (: تســميتها)

.P R O M O T I O N
مقــاول) (: بإوجــاز) الشــركة  غــرض 

(الترويــج) خدمــة املعلومــات التجاريــة)

واملســتحضرات) الطبــي  الصيدالنــي 

الصيدالنيــة). شــبه  الصيدالنيــة 
رقــم) (: االجتماعــي) املقــر  عنــوان 

 15 تجزئــة املنــار االطل�شــي عمــارة) (29

مراكــش) (41111 (- التالــت) الطابــق 

املغــرب.

أجلهــا) مــن  تأسســت  التــي  املــدة 

. ســنة) (99 (: الشــركة)

 51.111 الشــركة:) رأســمال  مبلــغ 

كالتالــي: مقســم  درهــم،)

 251 (: رشــيد) حربا�شــي  الســيد 

. درهــم للحصــة) (111 حصــة بقيمــة)

الســيدة فــردوس البيوســفي):)251 

حصــة بقيمــة)111)درهــم للحصــة).

والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (-

: الشــركاء) ومواطــن  وصفــات 

الســيد حربا�شــي رشــيد عنوانــه(ا))

حــي االزدهــار امتــداد عمــارة)86)الطابــق)

 41111 االزدهــار) (3 الشــقة) االول 

املغــرب. مراكــش 

والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (

الشــركة: مســيري  ومواطــن 

البيوســفي) فــردوس  الســيدة 

عنوانــه(ا))حــي االزدهــار امتــداد عمــارة)

االزدهــار) (3 الطابــق االول الشــقة) (86

املغــرب مراكــش  (41111

باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 

بتاريــخ) بمراكــش  التجاريــة 

رقــم) تحــت  (2121 وونيــو) (14

.M 1 6 _ 2 1 _ 2 3 6 1 6 6 7

447I

SOUSS-FISC SARL

SOCIETE JAANID RECYCLE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N° AV. MARRAKECH

 TAGHZOUTE INEZGANE
 INEZGANE، 86343، INEZGANE

MAROC
 SOCIETE JAANID RECYCLE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الخليج 
تيكوين أكادور عمالة اكادور اداوتنان 

- 81652 اكادور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

47919
فــي) مــؤرخ  عرفــي  عقــد  بمقت�شــى 
تــم إعــداد القانــون) (2121 وونيــو) (17
مســؤلية) ذات  لشــركة  األسا�شــي 
الوحيــد) الشــريك  ذات  محــدودة 

التاليــة: باملميــزات 
ذات) شــركة  (: الشــركة) شــكل 
الشــريك) ذات  محــدودة  مســؤلية 

. لوحيــد ا
عنــد) متبوعــة  الشــركة  تســمية 
(: تســميتها) بمختصــر  اإلقتضــاء)
.SOCIETE JAANID RECYCLE
-اعــادة) (: بإوجــاز) الشــركة  غــرض 

النفاوــات تدويــر 
-و بصفــة عامــة جميــع العمليــات)
املتعلقــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر)

. بأغــراض ا لشــركة)
حــي) (: االجتماعــي) املقــر  عنــوان 
الخليــج تيكويــن أكادوــر عمالــة اكادوــر)
املغــرب. اكادوــر  (81652 (- اداوتنــان)
أجلهــا) مــن  تأسســت  التــي  املــدة 

. ســنة) (99 (: الشــركة)
 111.111 مبلــغ رأســمال الشــركة:)

درهــم،)مقســم كالتالــي:
 1.111 (: جعنيــظ) ســعيد  الســيد 
للحصــة) درهــم  (111 بقيمــة) حصــة 

والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (-
: الشــركاء) ومواطــن  وصفــات 

الســيد ســعيد جعنيــظ عنوانــه(ا))
تجزئــة افولكــي اوــت ملــول) (451 رقــم)

اوــت ملــول املغــرب. (86342
والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (

الشــركة: مســيري  ومواطــن 
الســيد ســعيد جعنيــظ عنوانــه(ا))
تجزئــة افولكــي اوــت ملــول) (451 رقــم)

اوــت ملــول املغــرب (86342
باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 
وونيــو) (17 بتاريــخ) باكادوــر  التجاريــة 

.111235 رقــم) تحــت  (2121
448I

FISCALITY CONSULTING CENTER

 ISSA COMMUNICATION
ENSEIGNE: issakinacom
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
 ISSA COMMUNICATION

ENSEIGNE: issakinacom شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 
رقم 2، تجزئة دار السالم، الشطر 1 
تجزئة 216 ، الطابق األول ، سعادة، 

مراكش - 41111 مراكش املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.118373

بمقت�شــى الجمــع العــام اإلســتثنائي)
املــؤرخ فــي)11)وونيــو)2121)تــم تحويــل)
املقــر االجتماعــي الحالــي للشــركة مــن)
تجزئــة دار الســالم،) (،2 «مكتــب رقــم)
الشــطر)1)تجزئــة)216)،)الطابــق األول)
،)ســعادة،)مراكــش)-)41111)مراكــش)
الســالم،) دار  تجزئــة  (» إلــى) املغــرب«)
الشــطر)1)تجزئــة)216)،)الطابــق األول)
،)ســعادة،)مراكــش)-)41111)مراكــش 

املغــرب«.

باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 
وونيــو) (24 التجاريــة بمراكــش بتاريــخ)

.125351 رقــم) تحــت  (2121
449I

SOUSS-FISC SARL

SOCIETE HABIB BUI-
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N° AV. MARRAKECH

 TAGHZOUTE INEZGANE
 INEZGANE، 86343، INEZGANE

MAROC
SOCIETE HABIB BUI-

CONSTRUCTION شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

87 زنقة 719حي تازميت الدشيرة 
الجهادوة عمالة انزكان اوت ملول - 
86361 الدشيرة الجهادوة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23581

فــي) مــؤرخ  عرفــي  عقــد  بمقت�شــى 
القانــون) إعــداد  تــم  (2121 مــاي) (24
مســؤلية) ذات  لشــركة  األسا�شــي 
الوحيــد) الشــريك  ذات  محــدودة 

التاليــة: باملميــزات 
ذات) شــركة  (: الشــركة) شــكل 
الشــريك) ذات  محــدودة  مســؤلية 

. لوحيــد ا
عنــد) متبوعــة  الشــركة  تســمية 
تســميتها) بمختصــر  اإلقتضــاء)
SOCIETE HABIB BUI-  :

.C O N S T R U C T I O N
غرض الشركة بإوجاز):)-)مقاول في)

األشغال املختلفة والبناء
-منعش عقاري

وبصفــة عامــة جميــع العمليــات) (-
املتعلقــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر)

بأغــراض ا لشــركة)
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رقــم) (: االجتماعــي) املقــر  عنــوان 
الدشــيرة) تازميــت  719حــي  زنقــة) (87
(- الجهادوــة عمالــة انــزكان اوــت ملــول)
املغــرب. الجهادوــة  الدشــيرة  (86361
أجلهــا) مــن  تأسســت  التــي  املــدة 

. ســنة) (99 (: الشــركة)
 111.111 مبلــغ رأســمال الشــركة:)

درهــم،)مقســم كالتالــي:
 1.111 (: ابحــار) الحبيــب  الســيد 
. درهــم للحصــة) (111 حصــة بقيمــة)
والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (-

: الشــركاء) ومواطــن  وصفــات 
عنوانــه(ا)) ابحــار  الحبيــب  الســيد 
رقم)69)زنقة)719حي تازميت الدشيرة)
ملــول) اوــت  انــزكان  عمالــة  الجهادوــة 
الدشــيرة الجهادوــة املغــرب. (86361

والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (
الشــركة: مســيري  ومواطــن 

عنوانــه(ا)) ابحــار  الحبيــب  الســيد 
رقم)69)زنقة)719حي تازميت الدشيرة)
ملــول) اوــت  انــزكان  عمالــة  الجهادوــة 

الدشــيرة الجهادوــة املغــرب (86361
باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 
وونيــو) (11 االبتدائيــة بانــزكان بتاريــخ)

.1326 رقــم) تحــت  (2121
451I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE SINDIBAD
IMPORT-EXPORT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N° AV. MARRAKECH

 TAGHZOUTE INEZGANE
 INEZGANE، 86343، INEZGANE

MAROC
SOCIETE SINDIBAD IMPORT-
EXPORT شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 3 زنقة 
925 تراست انزكان - 86355 انزكان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

23729

فــي) مــؤرخ  عرفــي  عقــد  بمقت�شــى 
تــم إعــداد القانــون) (2121 وونيــو) (14

مســؤلية) ذات  لشــركة  األسا�شــي 

الوحيــد) الشــريك  ذات  محــدودة 

التاليــة: باملميــزات 

ذات) شــركة  (: الشــركة) شــكل 

الشــريك) ذات  محــدودة  مســؤلية 

. لوحيــد ا

عنــد) متبوعــة  الشــركة  تســمية 

(: تســميتها) بمختصــر  اإلقتضــاء)

SOCIETE SINDIBAD IMPORT-

.E X P O R T

غــرض الشــركة بإوجــاز):)-االســتيراد)

والتصدور

املصنوعــات) وتســويق  -اســتيراد 

والفضــة بالذهــب  املطليــة 

-و بصفــة عامــة جميــع العمليــات)

املتعلقــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر)

بأغــراض ا لشــركة.
 3 رقــم) (: املقــر االجتماعــي) عنــوان 
 86355 (- تراســت انــزكان) (925 زنقــة)

املغــرب. انــزكان 

أجلهــا) مــن  تأسســت  التــي  املــدة 

. ســنة) (99 (: الشــركة)

 111.111 مبلــغ رأســمال الشــركة:)

درهــم،)مقســم كالتالــي:

الســيد عبــد الــرزاق اكــوار):)1.111 

حصــة بقيمــة)111)درهــم للحصــة).

والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (-

: الشــركاء) ومواطــن  وصفــات 

السيد عبد الرزاق اكوار عنوانه(ا))
رقــم)11)زنقــة تراســت انــزكان)86355 

انــزكان املغــرب.

والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (

الشــركة: مســيري  ومواطــن 

السيد عبد الرزاق اكوار عنوانه(ا))
رقــم)11)زنقــة تراســت انــزكان)86355 

انــزكان املغــرب

باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 

وونيــو) (24 االبتدائيــة بانــزكان بتاريــخ)

.1448 رقــم) تحــت  (2121

451I

SOUSS-FISC SARL

SOCIETE RO›YA NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N° AV. MARRAKECH

 TAGHZOUTE INEZGANE
 INEZGANE، 86343، INEZGANE

MAROC
SOCIETE RO›YA NEGOCE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 13 

عمارة تويزي شارع الحسن II الدشرة 
الجهادوة عمالة انزكان اوت ملول - 
86361 الدشيرة الجهادوة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23687
فــي) مــؤرخ  عرفــي  عقــد  بمقت�شــى 
تــم إعــداد القانــون) (2121 وونيــو) (18
املســؤولية) ذات  لشــركة  األسا�شــي 

التاليــة: باملميــزات  املحــدودة 
ذات) شــركة  (: الشــركة) شــكل 

املحــدودة. املســؤولية 
عنــد) متبوعــة  الشــركة  تســمية 
(: تســميتها) بمختصــر  اإلقتضــاء)
.SOCIETE RO’YA NEGOCE
غرض الشركة بإوجاز):)-)مقاول في)

األشغال املختلفة والبناء
-التجارة العامة

وبصفــة عامــة جميــع العمليــات) (-
املتعلقــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر)

بأغــراض ا لشــركة)
 13 :)رقــم) عنــوان املقــر االجتماعــي)
عمارة تويزي شــارع الحســن)II)الدشــرة)
الجهادوــة عمالــة انــزكان اوــت ملــول)-)

الدشــيرة الجهادوــة املغــرب. (86361
أجلهــا) مــن  تأسســت  التــي  املــدة 

. ســنة) (99 (: الشــركة)
 111.111 مبلــغ رأســمال الشــركة:)

درهــم،)مقســم كالتالــي:
الســيد محمــد ابنــاي):)511)حصــة)

بقيمــة)111)درهــم للحصــة).
 511 (: الســيد محمــود محمــودي)
. درهــم للحصــة) (111 حصــة بقيمــة)

والعائليــة) الشــخصية  األســماء) (-

: الشــركاء) ومواطــن  وصفــات 

الســيد محمــد ابنــاي عنوانــه(ا))حــي)

الدشــيرة) (23 رقــم) (311 زنقــة) املــرس 

86361)الدشــيرة الجهادوــة) الجهادوــة)

املغــرب.

محمــودي) محمــود  الســيد 

ســيدي) شــارع  (447 رقــم) عنوانــه(ا))

تارودانــت) (83113 تارودانــت) محمــد 

ملغــرب. ا

والعائليــة) الشــخصية  األســماء)

الشــركة: مســيري  ومواطــن 

الســيد محمــد ابنــاي عنوانــه(ا))حــي)

الدشــيرة) (23 رقــم) (311 زنقــة) املــرس 

86361)الدشــيرة الجهادوــة) الجهادوــة)

املغــرب

محمــودي) محمــود  الســيد 

ســيدي) شــارع  (447 رقــم) عنوانــه(ا))

تارودانــت) (83113 تارودانــت) محمــد 

ملغــرب ا

باملحكمــة) القانونــي  اإلوــداع  تــم 

وونيــو) (21 االبتدائيــة بانــزكان بتاريــخ)

.1412 رقــم) تحــت  (2121

452I

STE CROWN CONSULTING SARL

STE BAR-BACK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 STE CROWN CONSULTING

SARL

 ANGLE(RUE(ALGERIE(N°02

 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166،3EME(ETAGE

 B،ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC

STE BAR-BACK SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 

الكائن بالطابق السفلي وما بين 

طابقين شارع ابن زياد - 32111 

الحسيمة املغرب.

تفويت حصص
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.3111

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 وونيو) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):
أزداد) نجيب  (ة)) السيد) تفويت 
151)حصة اجتماعية من أصل)151 
فردوس) (ة)) السيد) لفائدة  حصة 

الحدادي بتاريخ)15)وونيو)2121.
 851 تفويت السيد)(ة))منير أزداد)
 851 أصل) من  اجتماعية  حصة 
فردوس) (ة)) السيد) لفائدة  حصة 

الحدادي بتاريخ)15)وونيو)2121.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
االبتدائية بالحسيمة بتاريخ)23)وونيو)

2121)تحت رقم)222.
453I

MGAET

MGAET
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MGAET
56 شارع موالي ووسف الطابق 3 

الشقة 14 ، 21111، الدار البيضاء 
املغرب

MGAET شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 56 ، شارع 
موالي ووسف الطابق 3، الشقة 14 

- 21141 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

452959
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) (2119 دجنبر) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MGAET
أهداف) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
الشركة سواء)في املغرب أو في الخارج:
-)جميع األشغال العامة،)وصيانة)
العزل) أعمال الحفر،) جميع املباني،)
املائي،)السباكة،)الكهرباء،)التكييف،)
الخشب) نجارة  والصباغة،) الطالء)
واألملنيوم،)تركيب الزجاج،)والبالط.

-مقاول في أعمال مختلفة.
وتركيب) تسويق  بيع،) -شراء،)
الشبكات املعلوماتية ونظام املراقبة)

والكاميرا ت والهواتف.
التنظيف) البستنة،) -الحراسة،)
الصحية) املرافق  ونظافة  الصناعي،)
املحلية،)ومكافحة الفئران،)ومكافحة)
األماكن) جميع  وتطهير  الحشرات،)

املباني واملصانع.)
الداخلي،) املعماري  -التصميم 
املساحات) املكاتب،) تهيئة  إعادة 
الخضراء،)الحدائق،)الفيالت وغيرها.
بيع وتسويق جميع مواد) -)شراء،)
واألشغال العامة ذات الصلة) البناء)

بهدف الشركة.
األصول) جميع  وتأجير  شراء) (-
أو) مماثل  غرض  لها  والتي  التجارية 

ثانوي لشركة.
االستيراد والتصدور واملساهمة) (-

واملشاركة في جميع املقاوالت.
معاملة) أي  عامة،) وبصفة  (-
تجارية أو صناعية أو مالية أو منقولة)
أو عقارية قد تتعلق بشكل مباشر أو)
بال�شيء) جزئًيا،) أو  كلًيا  مباشر،) غير 
أي) وكذلك  له،) تروج  أن  ومكن  أو 
استثمارات في رأس املال بأي وسيلة)
تم) التي  الشركات  أو  شركة  أي  في 
أو) مماثلة  أنشطة  لديها  أو  إنشاؤها 

ذات صلة..
عنوان املقر االجتماعي):)56)،)شارع)
موالي ووسف الطابق)3،)الشقة)14 - 

21141)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد كيزاوي عبد املجيد):)1.111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

املجيد) عبد  كيزاوي  السيد 
 2 تجزءة عبد الرحيم) (66 عنوانه(ا))

مدوونة)29491)مدوونة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املجيد) عبد  كيزاوي  السيد 
 2 تجزءة عبد الرحيم) (66 عنوانه(ا))

مدوونة)29491)مدوونة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 14 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وناور)2121)تحت رقم)726826.

454I

STE CROWN CONSULTING SARL

STE BAR-BACK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE(RUE(ALGERIE(N°02
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166،3EME(ETAGE
 B،ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC
STE BAR-BACK SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجتماعي املحل 

الكائن بالطابق السفلي وما طابقين 
شارع طارق ابن زياد - 32111 

الحسيمة .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3111

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
2121)تم تحويل) 15)وونيو) املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة من)«شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)«شركة)
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالحسيمة بتاريخ)23)وونيو)

2121)تحت رقم)222.

455I

STE CROWN CONSULTING SARL

STE BAR-BACK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة

 STE CROWN CONSULTING

SARL

 ANGLE(RUE(ALGERIE(N°02

 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166،3EME(ETAGE

 B،ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC

STE BAR-BACK SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 

الكائن بالطابق السفلي وما طابقين 

شارع ابن زياد - 32111 الحسيمة 

املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3111

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2121 وونيو) (15 املؤرخ في)

السيد(ة)) للشركة  جدود  مسير 

الحدادي فردوس كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالحسيمة بتاريخ)23)وونيو)

2121)تحت رقم)222.

456I

AJM FINANCE GROUPE

OKLAHOMA TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AJM FINANCE GROUPE

 AVENUE ALLAL EL FASSI

 RESIDENCE MAROUANE5

 APPRT(N°14 MARRAKECH ،

40000، Marrakech(Maroc

OKLAHOMA TRAVAUX شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 
14 دوار إمينغز جماعة واد البور 

إومنتانوت إقليم شيشاوة - 41151 
شيشاوة مراكش.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1269

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 أبريل) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(ة))أمين الوالي)333 
 1.111 أصل) من  اجتماعية  حصة 
إبراهيم) (ة)) السيد) لفائدة  حصة 

القر�شي بتاريخ)15)أبريل)2121.
القر�شي) وحيى  (ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (333
(ة)) السيد) لفائدة  حصة  (1.111
أبريل) (15 بتاريخ) القر�شي  إبراهيم 

.2121
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
ماي) (18 االبتدائية بامنتانوت بتاريخ)

2121)تحت رقم)185/2121.
457I

jilovta sarl

شهبون ويد ال
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL
 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC
شهبون ويد ال شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

فيصل بن عبد العزيز تجزئة بنحمو 
رقم 262 وجدة - 61111 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36759
في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وناور) (27
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)شهبون)

ويد ال).
تجارة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
والتقسيط) بالجملة  الغذائية  املواد 

مواد التجميل).
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
فيصل بن عبد العزيز تجزئة بنحمو)
وجدة) (61111 (- وجدة) (262 رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد الياس شهبون):)111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) شهبون  الياس  السيد 

وجدة)61111)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) شهبون  الياس  السيد 

وجدة)61111)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
مارس) (18 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2121)تحت رقم)819.
458I

LOGIFIN

 Human & Business
Empowerment

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LOGIFIN
 RUE(OUED(ZIZ، RES 21

 CASTILLA، 1ER(ETAGE، APP(N°
 5، TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
 Human & Business

Empowerment شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
العزيزية شارع اململكة العربية 

السعودوة الطابق الثالث رقم 21 - 
91111 طنجة اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117653
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Human(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.&(Business(Empowerment
.املشورة) (: غرض الشركة بإوجاز)
التدريبية واملساعدة في إدارة املوارد)

البشرية واملنظمات.
لتنفيذ) والدعم  املساعدة  (.

إجراءات الجودة.
.)التدريب

.)تنظيم أي فعالية في مجال إدارة)
وتنظيم الشركات)(مؤتمرات)،)ندوة)،)

منتدوات)،)إلخ).
املنتجات) وتسويق  تصميم  (.

والوحدات التدريبية التعليمية.
كافة) وتمثيل  وتسويق  استيراد  (.
وكتب) والبصرية  السمعية  املواد 
اإلداري) التوثيق  وجميع  البرمجيات 

والوسائل التعليمية.
عن) نيابة  موظفين  استقدام  (.

الشركات.
هيكلة) إعادة  في  املساعدة  (.

املؤسسات.
وتسوية) االجتماعية  الخطط  (.

النزاعات الفردوة والجماعية.
خارجية) بمصادر  االستعانة  (.
وظائف) وجميع  املرتبات  لكشوف 
عن) نيابة  البشرية  املوارد  إدارة 

الشركات.
عودة املنظمات

للبضائع) األمن  أنظمة  تنظيم 
واألشخاص.

والتخفيف) والوساطة  التحكيم 

االجتماعية) النزاعات  حدة  من 

الفردوة و/)أو الجماعية.

العمليات) جميع  (، أعم) .وبوجه 

أو) املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 

أو) النقل  أو  (، العقارية) أو  املنقولة 

أو) (، االستيراد) أو  (، اللوجستيات)

(، أو اإلدارة) (، أو التمثيل) (، التصدور)

املتعلقة) السمسرة  أو  (، العمولة) أو 

بغرض) مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

الشركة.)تطوير..

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

العربية) اململكة  شارع  العزيزية 

 -  21 السعودوة الطابق الثالث رقم)

91111)طنجة اململكة املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 81 (: الزياني) السيد احمد عادل 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

حصة) (21 (: فرج) سلمى  السيدة 

بقيمة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الزياني) عادل  احمد  السيد 

طريق) السالم  مجمع  عنوانه(ا))

اشقارفيال)31 91111)طنجة اململكة)

املغربية.

عنوانه(ا)) فرج  سلمى  السيدة 

 31 اشقارفيال) السالم طريق  مجمع 

91111)طنجة اململكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) فرج  سلمى  السيدة 

 31 اشقارفيال) السالم طريق  مجمع 

91111)طنجة اململكة املغربية

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (21 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)5767.

459I
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

BARI & SOCH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البرود 
2619 ، 41111، مراكش املغرب
BARI & SOCH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 57 شارع 
موريتانيا صندوق البرود 2619 - 

41111 مراكش املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.113431

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
2121)تم تحويل) 21)أبريل) املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
شارع موريتانيا صندوق البرود) (57«
املغرب«) مراكش  (41111  -  2619
3)و5)املنطقة) إلى)«الطابق األول رقم)
رقم) تجزئة  غانم  سيدي  الصناعية 

377 - 41111)مراكش املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (25 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125419.
461I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE GLOBAL DENTAIRE
إعالن متعدد القرارات

STE FIDUNORDWEST SARL AU
 av bir anzarane lot idrissia bur
 nour 2eme(etage(n15 atlas ،

30000، fes(MAROC
STE GLOBAL DENTAIRE «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 24 
حي االمل زنقة اليوسفية طريق 
صفرو - 31111 فاس املغرب.

«إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.44177
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)15)ماي)2121
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
تحويل املقر االجتماعي للشركة

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
انشاء)فرع تابع للشركة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)
النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
من) للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
اليوسفية) زنقة  االمل  حي  (24 رقم)
طريق صفرو فاس الى محل رقم)2)و3 
5)شارع مكة تجزئة االمل طريق) رقم)

صفرو فاس
بند رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
كمكان) للشركة  تابع  فرع  انشاء)
للتخزين في العنوان رقم)24)حي االمل)

زنقة اليوسفية طريق صفرو فاس
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (17 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)2943.

461I

FACE FIDUCIAIRE

FAZIR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
219 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 21131، الدار 
البيضاء املغرب

FAZIR شركة ذات مسؤلية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 53 زاوية 
شارع ابنوتاشفين وشارع كولونيل 
سيمون الدارالبيضاء - 21111 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

518167
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (14
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
.FAZIR(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
البناوات؛) (: غرض الشركة بإوجاز)

مطور عقارات.
53)زاوية) (: عنوان املقر االجتماعي)
كولونيل) وشارع  ابنوتاشفين  شارع 
 21111 (- الدارالبيضاء) سيمون 

الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: الشاوي) فيصل  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد فيصل الشاوي عنوانه(ا))

اسبانيا)29111)مالقة اسبانيا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فيصل الشاوي عنوانه(ا))

اسبانيا)29111)مالقة اسبانيا
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)-.
462I

fiduazizi

 CENTRE DE
 DEVELOPPEMENT

 PROFESSIONNEL DES
COMPETENCES CDPC

إعالن متعدد القرارات

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 
عمر املختار حي القدس، 7111، 

العيون املغرب
 CENTRE DE DEVELOPPEMENT

 PROFESSIONNEL DES
COMPETENCES CDPC «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
عمر املختار حي القدس رقم 129 

الشقة رقم 14 شارع عمر املختار 

حي القدس رقم 129 الشقة رقم 14 

71111 العيون املغرب.

«إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.7147

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)18)ماي)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)

الذي ونص) (:11-12-13 قرار رقم)

على ماولي:)-11)تفويت)33)حصة من)

و33  البارودي  خالد  السيد  طرف 

حصة من طرف السيد الوالي سمان)
عزيزي) رشيد  موالي  السيد  لفائدة 

-2)تغيير الشكل القانوني للشركة الى)

شركة ذات املسؤولية الحدودة ذات)

استقالة السيد) (3- الشريك الوحيد)

كمسير) منصبه  من  البارودي  خالد 

رشيد) موالي  السيد  وتعيين  شركة 

عزيزي مسير وحيد للشركة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

الذي ونص) (:17-13-18 بند رقم)

على ماولي:)-17)تفويت)33)حصة من)

و33  البارودي  خالد  السيد  طرف 

حصة من طرف السيد الوالي سمان)
عزيزي) رشيد  موالي  السيد  لفائدة 

-3)تغيير الشكل القانوني للشركة الى)

شركة ذات املسؤولية الحدودة ذات)

استقالة السيد) (8- الشريك الوحيد)

كمسير) منصبه  من  البارودي  خالد 

رشيد) موالي  السيد  وتعيين  شركة 

عزيزي مسير وحيد للشركة

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (11 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1817/2121.

463I

BELGA CONSULTING

 ECLAT
AGRLOALIMENTAIRE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة
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BELGA CONSULTING
 IMM 06 APPT(N°08 ESCALIER 2
 RUE MELILLIA HASSAN RABAT

، 10000، RABAT(maroc
 ECLAT AGRLOALIMENTAIRE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 14 زنقة 

األشاري شقة رقم 4 أكدال الرباط - 
11181 الرباط املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6951
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم تحويل) (2121 ماي) (15 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»14)زنقة األشاري شقة رقم)4)أكدال)
إلى) الرباط املغرب«) (11181 (- الرباط)
الدالية) جنان  إقامة  حمزة  «تجزئة 
 13111 بوزنيقة) (7 رقم) مكتب 

بوزنيقة املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ) سليمان  ببن  االبتدائية 

وونيو)2121)تحت رقم)477.
464I

fiduazizi

BEYTI ALMARAI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 
عمر املختار حي القدس، 7111، 

العيون املغرب
BEYTI ALMARAI شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
القوات املساعدة لرقم 26 تجزئة 
القوات املساعدة لرقم 26 71111 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37235

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (26

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BEYTI (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.ALMARAI

تجارة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الجملة في املواد الغذائية واملشروبات)

والتبغ..

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تجزئة) (26 لرقم) املساعدة  القوات 

 71111  26 لرقم) املساعدة  القوات 

العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد بيدا):)1.111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

1111)بقيمة) (: السيد محمد بيدا)

111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد بيدا عنوانه(ا))شارع)

يعقوب املنصور فيال حم بيدا رقم)25 

الحي االداري)71111)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد بيدا عنوانه(ا))شارع)

يعقوب املنصور فيال حم بيدا رقم)25 

الحي االداري)71111)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (25 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1992/2121.

465I

BELGA CONSULTING

ECLAT AGROALIMENTAIRE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

BELGA CONSULTING
 IMM 06 APPT(N°08 ESCALIER 2
 RUE MELILLIA HASSAN RABAT

، 10000، RABAT(maroc
 ECLAT AGROALIMENTAIRE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
حمزة إقامة جنان الدالية مكتب 
رقم 7 بوزنيقة 13111 بوزنيقة 

املغرب .
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6951

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) (2121 ماي) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الريفي) ملياء) (ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (111
أمينة) (ة)) 111)حصة لفائدة السيد)

الحجاب بتاريخ)13)ماي)2121.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
 21 بتاريخ) سليمان  ببن  االبتدائية 

وونيو)2121)تحت رقم)477.
466I

fiduazizi

SUD TRACOS
إعالن متعدد القرارات

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 
عمر املختار حي القدس، 7111، 

العيون املغرب
SUD TRACOS «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
الزوبير بن عوام رقم 1736 املر�شى 
شارع الزوبير بن عوام رقم 1736 

املر�شى 71111 العيون املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.8193

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)22)وونيو)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
الذي) (:11-12-13-14 رقم) قرار 
 511 تفويت) (1- ماولي:) على  ونص 
حصة من طرف السيد بكريم بنعدي)
 2- بوسكسو) علي  السيد  لفائدة 
من) بنعدي  بكريم  السيد  استقالة 
منصبه كمسير للشركة وتعيين السيد)
للشركة) وحيد  مسير  بوسكسو  علي 
 4- للشركة) انشطة  عدة  -3اضافة 
تغيير العنوان الى الطابق االول عمارة)

االمل)12)رقم)338)العيون
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
الذي) (:16-18-12-14 رقم) بند 
 511 تفويت) (6- ماولي:) على  ونص 
حصة من طرف السيد بكريم بنعدي)
 8- بوسكسو) علي  السيد  لفائدة 
من) بنعدي  بكريم  السيد  استقالة 
منصبه كمسير للشركة وتعيين السيد)
للشركة) وحيد  مسير  بوسكسو  علي 
 4- للشركة) انشطة  عدة  -2اضافة 
تغيير العنوان الى الطابق االول عمارة)

االمل)12)رقم)338)العيون
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (25 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1991/2121.
467I

BELGA CONSULTING

ECLAT AGROALIMENTAIRE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدود للشركة

BELGA CONSULTING
 IMM 06 APPT(N°08 ESCALIER 2
 RUE MELILLIA HASSAN RABAT

، 10000، RABAT(maroc
 ECLAT AGROALIMENTAIRE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
حمزة إقامة جنان الدالية مكتب 
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رقم 7 بوزنيقة - 13111 بوزنيقة 
املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6951
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تعيين) تم  (2121 ماي) (13 في) املؤرخ 
السيد(ة)) للشركة  جدود  مسير 

الحجاب فوزية كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ) سليمان  ببن  االبتدائية 

وونيو)2121)تحت رقم)477.

468I

fiduazizi

IMDAKOL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 
عمر املختار حي القدس، 7111، 

العيون املغرب
IMDAKOL شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مدونة 
الوحدة بلوك E رقم 255 مدونة 
الوحدة بلوك E رقم 255 71111 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

35663
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) (2121 فبراور) (15
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMDAKOL

ميكانيك) (: غرض الشركة بإوجاز)
السيارات.

مدونة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
مدونة) (255 رقم) (E بلوك) الوحدة 
 71111  255 رقم) (E بلوك) الوحدة 

العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
منصوري) الفتاح  عبد  السيد 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111  :

للحصة).
(: منصوري) الفتاح  عبد  السيد 

1111)بقيمة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
منصوري) الفتاح  عبد  السيد 
حي الوفاق بلوك س رقم) عنوانه(ا))

982 71111)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
منصوري) الفتاح  عبد  السيد 
حي الوفاق بلوك س رقم) عنوانه(ا))

982 71111)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
مارس) (15 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2121)تحت رقم)792/2121.
469I

BELGA CONSULTING

ECLAT AGROALIMENTAIRE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

BELGA CONSULTING
 IMM 06 APPT(N°08 ESCALIER 2
 RUE MELILLIA HASSAN RABAT

، 10000، RABAT(maroc
 ECLAT AGROALIMENTAIRE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة 
حمزة إقامة جنان الدالية مكتب 
رقم 7 بوزنيقة - 13111 بوزنيقة 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6951
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في)13)ماي)2121)تمت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
وتعبئة) وتخزين  وتوزيع  إنتاج  (-
الغذائية) املواد  تكييف  أو  و/)
واملنتجات) التجميل  ومستحضرات 

الصناعية)؛
التدريب على الجودة والسالمة) (-
ومستحضرات) لألغذوة  الصحية 

التجميل واملنتجات الصناعية..
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
 21 بتاريخ) سليمان  ببن  االبتدائية 

وونيو)2121)تحت رقم)477.
471I

LABRASS MULTISERVICES SARL

 STE FND TRANSPORTE
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 21 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

71111، العيون املغرب
 STE FND TRANSPORTE SARL
AU شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 551 
بلوك ج مدونة الوحدة العيون - 

71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31633
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وناور) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. FND TRANSPORTE SARL AU
جميع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
الغير) لحساب  النقل  خدمات 
والوطني) الدولي  النقل  (- والخاص)

-خدمات عامة).
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)551 
(- العيون) الوحدة  مدونة  ج  بلوك 

71111)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: السيد الحسين فانيدي)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 1.111 (: السيد الحسين فانيدي)

بقيمة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الحسين فانيدي عنوانه(ا))
شارع بولنوار عمارة)14)الشقة)14)حي)
العيون) (71111 العيون) (11 الوحدة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسبن فانيدي عنوانه(ا))
شارع بولنوار عمارة)14)الشقة)14)حي)
العيون) (71111 العيون) (11 الوحدة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وناور) (29 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2121)تحت رقم)453.
471I

VUE D’EXPERTS

2P SHOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

VUE D›EXPERTS
 BD(BRHIM(ROUDANI، ،264
 RESIDENCE(AL(WIFAQ، ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
2P SHOP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي٬ شارع الحاج مكوار عين 

السبع - 21251 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

517975

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 2P (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SHOP

غرض الشركة بإوجاز):)شراء)وبيع)

املكتبية) اللوازم  وتوزيع  واستيراد 

ومستلزمات) املدرسية  واللوازم 

الكمبيوتر..

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

عين) مكوار  الحاج  شارع  السفلي٬)

البيضاء) الدار  (21251 (- السبع)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 251 (: وفاوا) عبدالحكيم  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

السيد رشيد محبوب):)751)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) محبوب  رشيد  السيد 

إقامة أطلنتيك)1)مدخل س رقم)133 

الدارالبيضاء) (21251 السبع) عين 

املغرب.

وفاوا) عبدالحكيم  السيد 
عنوانه(ا))أمنية)12)زنقة)24)رقم عين)

السبع)21251)الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

وفاوا) عبدالحكيم  السيد 
عنوانه(ا))أمنية)12)زنقة)24)رقم عين)

السبع)21251)الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)783811.

472I

SOCIETE RKF CONSULTING

S7H PAPETERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE RKF CONSULTING
 N0151 AVENUE(MER(MORTE

 HAY(RYAD(RTE(DE(SFROU(FES ،
30000، FES(MAROC

S7H PAPETERIE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 تجزئة 
سعيد 2 مبنى 12 الطابق 3 شقة 
12 فاس 12 تجزئة سعيد 2 مبنى 

12 الطابق 3 شقة 12 فاس 31111 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68543

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 S7H (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. PAPETERIE
اللوازم) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املكتبية
عنوان املقر االجتماعي):)12)تجزئة)
شقة) (3 الطابق) (12 مبنى) (2 سعيد)
مبنى) (2 سعيد) تجزئة  (12 فاس) (12
12)الطابق)3)شقة)12)فاس)31111 

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الشلح  هشام  السيد 
رقم)6)شارع بنزودان حي طارق)1)فاس)

31111)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام الشلح عنوانه(ا)))

 1 طارق) حي  بنزودان  شارع  (6 رقم) (
فاس)31111)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (11 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3181.
473I

الرفاغي هولدونك

 CHILDREN›S MUSEUM
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

الرفاغي هولدونك
127 مكرر شارغ الحسن التاني 

الطابق 11 رقم الشقة 115 الدار 
البيضاء ، 12111، الدار البيضاء 

املغرب
 CHILDREN›S MUSEUM SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

اوبودروم، 13 زاوية شارع ليبيا وممر 
اوطانج، الدار البيضاء الدار البيضاء 

21111 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

517987
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 أبريل) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHILDREN’S MUSEUM SARL

استغالل) (: غرض الشركة بإوجاز)
مركز لألنشطة الترفيهية لألطفال.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اوبودروم،)13)زاوية شارع ليبيا وممر)
اوطانج،)الدار البيضاء)الدار البيضاء)

21111)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:) رأسمال  مبلغ 

10.000،00)درهم،)مقسم كالتالي:
(: السيدة حليمة خياطي حسيني)
91)حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
السيد اسماعيل خياطي حسيني):)
11)حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
حسيني) خياطي  حليمة  السيدة 
سينا،) ابن  شارع  (،151 عنوانه(ا))
 21111 البيضاء) الدار  املعاريف،)

الدار البيضاء)املغرب.
السيد اسماعيل خياطي حسيني)
الدار) انفا،) 7،)شارع ليير،) عنوانه(ا))
البيضاء) الدار  (21111 البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حسيني) خياطي  حليمة  السيدة 
سينا،) ابن  شارع  (،151 عنوانه(ا))
 21111 البيضاء) الدار  املعاريف،)

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)783918.
474I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

AKOUAS FES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION
SARL

 AV(DES(FAR(IMM(TAJ(APPT 9
VN(FES ، 30000، FES(MAROC

AKOUAS FES شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي : املجموعة 
6 رقم 14 تجزئة النسيم املسيرة 

فاس - 31111 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.39467

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
2121)تقرر حل) 23)فبراور) املؤرخ في)
AKOUAS FES)شركة ذات مسؤلية)
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (481.111 رأسمالها)
رقم) (6 املجموعة) اإلجتماعي  مقرها 
(- فاس) املسيرة  النسيم  تجزئة  (14
فاس املغرب نتيجة لنتيجة) (31111
من) ألكتر  الشركة  نشاط  لتوقيف 
سنتين وتراكم لديها عجز كبير حيت)
قرر الشريك الوحيد تصفية الشركة.

و عين:
بوزناد) السالم  عبد  السيد(ة))
تجزئة) (6 بلوك) (11 رقم) وعنوانه(ا))
 31111 فاس) املسيرة  حي  النسيم 

فاس املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 11 وفي رقم) (2121 فبراور) (23 بتاريخ)
املسيرة) حي  النسيم  تجزئة  (6 بلوك)

فاس)-)31111)فاس املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)11)ماي)2121 

تحت رقم)121/2258.
475I

fiduciaire(la(grande(classe

COMELTA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(la(grande(classe
شارع االميرة اللة عائشة ، 26111، 

سطات املغرب
COMELTA شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مسنانة 
تجزئة حميدة الرقم 79 الطابق 
االر�شي - 91141 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

117857

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون) إعداد  تم  (2121 أبريل) (21

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COMELTA

(: بإوجاز) الشركة  غرض 

 MARCHAND MATERIAUX DE

 CONSTRUCTION DROGUERIE

.SANITAIRE

مسنانة) (: عنوان املقر االجتماعي)

الطابق) (79 الرقم) حميدة  تجزئة 

االر�شي)-)91141)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 121.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد امحيل عمر):)1.211)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) عمر  امحيل  السيد 

 79 الرقم) حميدة  تجزئة  مسنانة 

91141)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) عمر  امحيل  السيد 

 79 الرقم) حميدة  تجزئة  مسنانة 

91141)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (25 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)243916.

476I

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI 

FERPE MOROCCO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI
 av. Abou(Bakr(Arrazi(n°8 ،

90000، Tanger(MAROC
FERPE MOROCCO شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
الزرقطوني الطابق رقم 6 رقم 18 - 

21131 الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

518565
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (14
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 FERPE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MOROCCO
غرض الشركة بإوجاز):)شراء)وبيع)

وتأجير العقارات.
59)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 -  18 رقم) (6 الزرقطوني الطابق رقم)

21131)الدار البيضاء)املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 HOLPINDUS : 1.111 الشركة)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 HOLPINDUS الشركة)
 CARRE GARRAF NUM عنوانه(ا))
 4 PG CANTALLOPS 18119

.BARCELONE ESPAGNE

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

 MARTINEZ RIBES السيد)
 C.SOT DELS عنوانه(ا)) (RAUL
 NOSTRIS 2 LLICA DE VAL 18119

BARCELONE ESPAGNE
 MARTINEZ RIBES السيد)
 C.SOT DELS عنوانه(ا)) (RAMON
 NOSTRIS 2 LLICA DE VAL 18119

BARCELONE ESPAGNE
 RIBES TEIRA ANA السيدة)
 CRER NOSTRIS((ا)عنوانه(MARIA
 2 EL SOT DELS NOSTRIS LLICA
 DE VALL 18119 BARCELONE

ESPAGNE
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)23772.
477I

CABINET CADRE CONSEIL

CHIHAB PALM SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV(MY(RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC
CHIHAB PALM SARL AU شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 31 حي 
اسراس تنغير - 45811 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1815

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.



14635الجريدة الرسمية عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121) 

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHIHAB PALM SARL AU
غرض الشركة بإوجاز):)االستغالل)

الزراعي.
 31 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
تنغير) (45811 (- تنغير) اسراس  حي 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:) رأسمال  مبلغ 

100.000،00)درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد الكريم سالم):)1.111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
سالم) الكريم  عبد  السيد 
حي اسراس تنغير) (31 رقم) عنوانه(ا))

45811)تنغير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
سالم) الكريم  عبد  السيد 
حي اسراس تنغير) (31 رقم) عنوانه(ا))

45811)تنغير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (25 بتاريخ) بتنغير  االبتدائية 

2121)تحت رقم)645.
478I

COMPTE A JOUR

BCG TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 AV(SAKIA(EL(HAMRAE(N° 13

 2EME(ETG(N° 4 NADOR ،
62000، NADOR(MAROC

BCG TRANS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 111 زنقة 
4 حي العرا�شي شقة 6 الطابق 3 - 

62111 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22347

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (31

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BCG (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANS

نقل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املسافرين.
عنوان املقر االجتماعي):)111)زنقة)

 -  3 الطابق) (6 حي العرا�شي شقة) (4

62111)الناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 331 (: غلوط) اسماعيل  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

341)حصة) (: السيد محمد بوندا)

بقيمة)111)درهم للحصة).

السيد محمد شوعة):)331)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اسماعيل غلوط عنوانه(ا))

حي بويزرزارا)62111)الناظور املغرب.

السيد محمد بوندا عنوانه(ا))حي)

بويزرزارا)62111)الناظور املغرب.

عنوانه(ا)) شوعة  محمد  السيد 

حي بويزرزارا)62111)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اسماعيل غلوط عنوانه(ا))

حي بويزرزارا)62111)الناظور املغرب

السيد محمد بوندا عنوانه(ا))حي)

بويزرزارا)62111)الناظور املغرب

عنوانه(ا)) شوعة  محمد  السيد 

حي بويزرزارا)62111)الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

14)وونيو) االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)1267.

479I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية)

الحمراء

Ste.benetgo.sarl
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
العيون الساقية الحمراء

صندوق البرود 2266 ، 71111، 
العيون املغرب

Ste.benetgo.sarl شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

717 املمدة البقعة رقم 452 طريق 
السمارة العيون الحزام العيون - 

71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37143
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (26
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
Ste. (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.benetgo.sarl
الغرض) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
في) أو  للمغرب  سواء) (، الشركة) من 

الخارج)،)هو:
-)أعمال الصرف الصحي والطرق)
وغرف التفتيش واألرصفة واألرصفة.

والتراكم) املضاعفة  أعمال  (-
والتسطيح وإشارات الطرق.

؛) ثنائي الطبقة) (، مزيج ساخن) (-
BPTM،(EB،(GBB،(BTP

والتربية) والصيد  الزراعة  (-
البحرية والتجارة العامة

اإلنشاءات املعدنية) (، اإلطارات) (-
الفوالذ املقاوم) (، النجارة) (، اللحام) (،

للصدأ)،

والنحاس) الكابالت  أعمال  (-
واأللياف الضوئية وأعمال تكنولوجيا)

املعلومات.
واملحطات) الشبكات  تجهيزات  (-

اإللكترونية
والعقارات) املقاوالت  أعمال  (-

الواعدة
-)تجارة األسماك وتجارتها ونقلها.

ومعالجة) التبليط  أعمال  (-
األرضيات.

-)إنتاج وشراء)وبيع منتجات ومواد)
البناء.

-)تجهيز وكسر النوافذ.
-)تركيبات املباني.)السباكة.

-)اإلنشاءات والتجهيزات املختلفة.
والكهرباء) املنزلية  الكهرباء) (-

الصناعية.
-)أعمال البستنة والنظافة.

توزيع جميع األخشاب والطرق) (-
والشبكات املختلفة وتشغيل الطرق)

واملحاجر والتربة والرخام.
واملنتجات) املعدات  توريد  (-

املختلفة.
(، نقل لوجيستي) (، تجارة عامة) (-
(، مالك جراج) (، ،)جر) خدمة أعطال)

خردة معدنية.
استيراد وتصدور وإنتاج وتعبئة) (-

البيض.
-)أعمال وخدمات متنوعة.

جميع العمليات) (، وبشكل أعم) (-
الصناعية والتجارية والفنية واملالية)
بشكل) املتعلقة  والعقارية  واملنقولة 
مباشر أو غير مباشر بهدف الشركة أو)

التي قد تعزز تطوير الشركة..
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
طريق) (452 املمدة البقعة رقم) (717
(- العيون) الحزام  العيون  السمارة 

71111)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: ووسف) بنيط  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه(ا)) ووسف  بنيط  السيد 
 452 املمدة البقعة رقم) (717 تجزئة)
طريق السمارة العيون الحزام العيون)

71111)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ووسف  بنيط  السيد 
 452 املمدة البقعة رقم) (717 تجزئة)
طريق السمارة العيون الحزام العيون)

71111)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (14 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1844/2121.
481I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

OSSAD TRADE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU

 AVENUE(MED(V(NR 15 ،
93100، FNIDEQ(MAROC
OSSAD TRADE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة باب 
سبتة رقم 316 - 93111 الفنيدق 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12311

العام) الجمع  بمقت�شى 
 2121 وونيو) (17 اإلستثنائياملؤرخ في)
املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 
مبلغ) (OSSAD TRADE املحدودة)
وعنوان) درهم  (111.111 رأسمالها)
سبتة) باب  تجزئة  اإلجتماعي  مقرها 
الفنيدق املغرب) (93111  -  316 رقم)

نتيجة ل):)اإلفالس.
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 93111  -  316 رقم) سبتة  باب 

الفنيدق املغرب.)
و عين:

االدري�شي) أسامة  السيد(ة))
زنقة) سبتة  باب  تجزئة  وعنوانه(ا))

 93111  114 رقم) (12 الحسيمة)
الفنيدق املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (16 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1969.
481I

FINCOSA MARRAKECH

PHARMACIE L›UNITE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 181 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 41111، مراكش 
املغرب

PHARMACIE L›UNITE شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 AVENUE وعنوان مقرها اإلجتماعي

HASSAN(II - 40000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116213

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2111 نونبر) (29
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PHARMACIE L’UNITE
غرض الشركة بإوجاز):)صيدلية.

 AVENUE(:(عنوان املقر االجتماعي
مراكش) (HASSAN II - 41111

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 555.611 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

االدري�شي) الشباني  رجاء) السيدة 

درهم) (111 بقيمة) حصة  (5.556  :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

االدري�شي) الشباني  رجاء) السيدة 

ضيعة) فروكية  شارع  عنوانه(ا))

الشباني)41111)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

االدري�شي) الشباني  رجاء) السيدة 

ضيعة) فروكية  شارع  عنوانه(ا))

الشباني)41111)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (21 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125251.

482I

O CAPITAL GROUP

O CAPITAL GROUP
إعالن متعدد القرارات

O CAPITAL GROUP

شركة مساهمة
رأسمالها 1000000000،00 درهم، 

مقرها االجتماعي 81 شارع القوات 

امللكية الطابق 14 الدار البيضاء

السجل التجاري بالدار البيضاء رقم 

118379

التعريف الجبائي12211219

ادماج شركة HBM وشركة 

FinanceCom - الزيادة في رأسمال 

الشركة - نقل املقر االجتماعي 

للشركة - تغيير اسم الشركة – 

تعيين مدور عام منتدب للشركة

بمقت�شى محضر الجمعية العامة 

االستثنائية بتاريخ 14 ماوو 2121 

قرر مساهمو شركة HBM ما ولي:

- املصادقة على االدماج عن طريق 

ضم شركة FinanceCom لشركة 

 HBM

- الزيادة في رأسمال الشركة بقيمة 
4762800،00 درهم لرفعه من 

2000000،00 درهم
 إلى 6762800،00 درهم في إطار 

عملية االدماج عن طريق ضم شركة
HBM لشركة FinanceCom

- نقل املقر االجتماعي للشركة من 6 
شارع كاليفورنيا-الدار البيضاء ” إلى 
“81 شارع القوات امللكية الطابق 14 

الدار البيضاء “ 
 Holding“ “تغيير اسم الشركة من -
 O“ ليصبح Benjelloun Mezian

“CAPITAL GROUP
- تعدول املادة رقم 4،2 و6 من 

القوانين األساسية للشركة.
تم اإلوداع القانوني بالسجل 

التجاري بالدار البيضاء بتاريخ 9 
وونيو 2121 تحت رقم 782114 
بمقت�شى محضر الجمعية العامة 
االستثنائية بتاريخ 15 ماي 2121، 

قرر املساهمون ما ولي:
- الزيادة في رأس مال الشركة بقيمة 
993237200،00 درهم لرفعه من 

6762800،00 درهم إلى 
 1000000000،00 درهم عن طريق 

ادماج جزء من عالوة االدماج
- تفعيل عملية الزيادة في رأسمال 

الشركة 
- تعدول املادة رقم 6 من القوانين 

األساسية للشركة
تم اإلوداع القانوني بالسجل 

التجاري بالدار البيضاء بتاريخ 9 
وونيو 2121 تحت رقم 782111

اإلدارة) مجلس  محضر  بمقت�شى 
قرر) (2121 ماي) (15 بتاريخ) املنعقد 
مجلس االدارة تعيين السيد) أعضاء)

هشام)
مغربية) جنسية  من  العمراني 
رقم) الوطنية  للبطاقة  حامل 
منتدبا) عاما  مدورا  (BK84253

للشركة
بالسجل) القانوني  اإلوداع  تم  (
 9 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجاري 

وونيو)2121)تحت رقم)782112

483I
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E.M..OPEN BY KEY

E.M.OPEN BY KEY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

E.M..OPEN BY KEY
 FES BENSOUDA LOTS GHALI
LOT(N 153 ، 30000، فاس املغرب
E.M.OPEN BY KEY شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي بفاس 

بنسودة تجزئة غالي قطعة رقم 153 
- 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68513

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (11
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.E.M.OPEN BY KEY
منعش) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

عقاري واالستيراد والتصدور.
بفاس) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 153 بنسودة تجزئة غالي قطعة رقم)

- 31111)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: الرحمن) عبد  املالكي  السيد 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الرحمن) عبد  املالكي  السيد 
حي) (7 رقم) (34 بفاس زنقة) عنوانه(ا))

واد فاس)31111)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

الرحمن) عبد  املالكي  السيد 
حي) (7 رقم) (34 بفاس زنقة) عنوانه(ا))

واد فاس)31111)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (23 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3143.

484I

fiduazizi

 ETABLISSEMENT SHEIKH
SIDATI ESSALLAMI

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 
عمر املختار حي القدس، 7111، 

العيون املغرب
 ETABLISSEMENT SHEIKH

SIDATI ESSALLAMI شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 11 

رقم 11 حي التعاون زنقة 11 رقم 11 
حي التعاون 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37137

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 ETABLISSEMENT SHEIKH

.SIDATI ESSALLAMI
انتاج) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االفالم.

 11 زنقة) (: عنوان املقر االجتماعي)
رقم)11)حي التعاون زنقة)11)رقم)11 

حي التعاون)71111)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: السالمي) حمزة  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 1111 (: السالمي) حمزة  السيد 

بقيمة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة حمزة السالمي عنوانه(ا))
 18 رقم) بركان  زنقة  السعادة  حي 

71111)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) السالمي  حمزة  السيد 
 18 رقم) بركان  زنقة  السعادة  حي 

71111)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (21 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1912/2121.
485I

FINCOSA MARRAKECH

TIRE TUBE INDUSTRY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 181 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 41111، مراكش 
املغرب

TIRE TUBE INDUSTRY شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي جماعة 

اوالد حسون دوار لحمينات - 41111 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116369

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TIRE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TUBE INDUSTRY
تصنيع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

منتجات املطاط.
جماعة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اوالد حسون دوار لحمينات)-)41111 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
مبلغ رأسمال الشركة:)1.111.111 

درهم،)مقسم كالتالي:
 11.111 (: السيد اسامة عسلوج)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
اسامة عسلوج عنوانه(ا)) السيد 
 41111  34 رقم) (1 امرشيش تلوجت)

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اسامة عسلوج عنوانه(ا)) السيد 
 41111  34 رقم) (1 امرشيش تلوجت)

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (24 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125397.
486I

fiduazizi

SAHARA OSGA
إعالن متعدد القرارات

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 
عمر املختار حي القدس، 7111، 

العيون املغرب
SAHARA OSGA «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
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وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
احمد حيدر الحي الجدود رقم 141 
شارع احمد حيدر الحي الجدود رقم 

141 71151 طرفاوة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.14177

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)18)وونيو)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
الذي ونص) (:11-12-13 قرار رقم)
حصة) (511 تفويت) (1- ماولي:) على 
من طرف السيدة سناء)هدى لفائدة)
راس) رفع  (-12 هدى) جمال  السيد 
 -13  1  111  111 الى) الشركة  مال 
الى) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
الذي ونص) (:16-17-12 بند رقم)
حصة) (511 تفويت) (6- ماولي:) على 
من طرف السيدة سناء)هدى لفائدة)
7-)رفع راس مال) السيد جمال هدى)
تغيير) (-12  1  111  111 الى) الشركة 
شركة) الى  للشركة  القانوني  الشكل 
ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (17 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1871/2121.
487I

الحسين فاضيل

WORLD PV
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الحسين فاضيل
مكتب رقم 15، املجمع املنهي ،تجزئة 
2 شارع عالل الفا�شي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 41111، مراكش 
املغرب

WORLD PV شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

رقم11 ،املصنع رقم 6 الحي 

الصناعي،ورزازات - 45111 ورزازات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11569

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (19

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WORLD PV

توزيع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

األلواح) االكسسوارات  وبيع  وشراء)

الشمسية

تصنيع األلواح الشمسية)

االستيراد والتصدور).

(: االجتماعي) املقر  عنوان 
الحي) (6 رقم) ،املصنع  رقم11)

ورزازات) (45111 (- الصناعي،ورزازات)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: هشام) بنعمار  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) هشام  بنعمار  السيد 

التقليدوة،) الصناعة  املقاومة  حي 

ورزازات)45111)ورزازات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) هشام  بنعمار  السيد 

التقليدوة،) الصناعة  املقاومة  حي 

ورزازات)45111)ورزازات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (23 االبتدائية بورزازات بتاريخ)

2121)تحت رقم)685.
488I

AMDE

zak distribution
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
zak(distribution شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

االزهر احدى املرافق التابعة 
للمسجد بسم هللا رقم املحالت 

5،6،7، سيدي مومن،البرنو�شي - 
21111 الدارالبيظاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
516541

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (11
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 zak (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.distribution
غرض الشركة بإوجاز):)متجر مواد)

غدائية ومواد عامة.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
االزهر احدى املرافق التابعة للمسجد)
(،5،6،7 املحالت) رقم  هللا  بسم 
 21111 (- مومن،البرنو�شي) سيدي 

الدارالبيظاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد كريم زكرياء):)1.111)حصة)
بقيمة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

 2 عنوانه(ا)) زكرياء) كريم  السيد 
اقامة زارا شقة) زنقة بروسبير مريم 
11)فال فلوري الدار البيضاء)21111 

الدارالبيظاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 2 عنوانه(ا)) زكرياء) كريم  السيد 
اقامة زارا شقة) زنقة بروسبير مريم 
11)فال فلوري الدار البيضاء)21111 

الدارالبيظاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.
489I

FIDUCAB

 INSTRUMENTATION
 ELECTRIQUE TELECOM

MAROC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCAB
 RUE(EL(QOURI(IMMB 10

 BUREAU 5 ، 14000، KENITRA
MAROC

 INSTRUMENTATION
 ELECTRIQUE TELECOM

MAROC شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية زمزم 
إقامة مبارك محل رقم 12 القنيطرة 

14111 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61299
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (26
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 INSTRUMENTATION  :
 ELECTRIQUE TELECOM

.MAROC
خدمات) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

التصاالت.
عنوان املقر االجتماعي):)زاوية زمزم)
12)القنيطرة) إقامة مبارك محل رقم)

14111)القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: محمد) سعدي  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) محمد  سعدي  السيد 
مبارك) إقامة  القوري  زنقة  رقم12)

شقة)15 14111)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) محمد  سعدي  السيد 
مبارك) إقامة  القوري  زنقة  رقم12)

شقة)15 14111)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)24)وونيو)

2121)تحت رقم)3628.
491I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

 TRACOC « ENTREPRISE
 DE TRAVAUX ET
 CONSTRUCTION

«CREATION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION
SARL

 AV(DES(FAR(IMM(TAJ(APPT 9
VN(FES ، 30000، FES(MAROC

 TRACOC » ENTREPRISE(DE
 TRAVAUX ET CONSTRUCTION
CREATION« شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 14 شارع 
عبد الكريم بنجلون رقم 6 الطابق 3 

فاس - 31111 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.25259

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2121 وونيو) (11 املؤرخ في)
 TRACOC( »( ENTREPRISE( DE
 TRAVAUX ET CONSTRUCTION
مسؤلية) ذات  شركة  (»CREATION
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
درهم وعنوان) (3.111.111 رأسمالها)
عبد) شارع  (14 اإلجتماعي) مقرها 
الكريم بنجلون رقم)6)الطابق)3)فاس)
فاس املغرب نتيجة لقيام) (31111  -
من) ألكثر  نشاطها  بتوقيف  الشركة 
سنتين وتراكم لديها عجزمهم حيث)

قرر الشريك الوحيد حل الشركة..
و عين:

برحيلة) السالم  عبد  السيد(ة))
زنقة أبو حنيفة م ج) (19 وعنوانه(ا))
فاس املغرب كمصفي) (31111 فاس)

(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
14)شارع) 2121)وفي) 11)وونيو) بتاريخ)
عبد الكريم بنجلون رقم)6)الطابق)3 

فاس)-)31111)فاس املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (23 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3161/121.
491I

ETUDE MAITRE ASMAA CHAABAOUI

ETS HARRACH FRERES
إعالن متعدد القرارات

 ETUDE MAITRE ASMAA
CHAABAOUI

 bd(atah،lot(bled(el(khair-1،imm
 E،2ème(etg، n°10 ، 20470،

casablanca maroc
ETS HARRACH FRERES «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 59 شارع 

عبد املومن - - الدارالبيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.38141

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)21)ماي)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)

مسيرون) تعيين  (1- رقم) قرار 

جدودون:)الذي ونص على ماولي:)بعد)

وفاة مسير الشركة الهاشمي حراش،)

عبد) السيد  العام  االجتماع  عين 

املجيد حراش والسيد عبد الرحمان)

ومنحهما) للشركة  كمسيرون  حراش 

الشركة) إلدارة  الكاملة  الصالحيات 

بالتوقيع املشترك.

حصص) تفويت  (2- رقم) قرار 

ماولي:) على  ونص  الذي  اجتماعية:)

اجتماعية من قبل) تفويت حصص 

حراش) والتامي  وفريد  مراد  السادة 

حراش والسعدوة) والسيدات اسماء)

القادر) عبد  السيد  لصالح  خالد 

وأربعون) أربعة  في  ممثلة  حراش 

 (44،53) وخمسون) ثالثة  فاصلة 

حصص

النظام) تعدول  (3- رقم) قرار 

على) ونص  الذي  للشركة:) االسا�شي 

إثر جميع التغييرات املذكورة) ماولي:)

سابقا تم تعدول مقتضيات النظام)

السا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

الذي ونص) و43:) (7  -  6 بند رقم)

على ماولي:)جميع التغييرات املذكورة)

أعاله)

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784471.

492I

karama(conseil

STE LACHHAB DIVERTRA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama(conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

31111، فاس املغرب
STE LACHHAB DIVERTRA شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 35 تجزئة 
مبروكة 2 بلخياط فاس - 31111 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68577
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (19
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LACHHAB DIVERTRA
االشغال) (: غرض الشركة بإوجاز)
البضائع) نقل  (- والبناء) املختلفة 
لحساب الغير)-)االستيراد والتصدور.

عنوان املقر االجتماعي):)35)تجزئة)
 31111 (- فاس) بلخياط  (2 مبروكة)

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: لشهب) ادريس  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه(ا)) لشهب  ادريس  السيد 
فاس)31111)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) لشهب  ادريس  السيد 
فاس)31111)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (25 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3119/2121.
493I

جمال الصدقي محاسب معتمد

شركة اصغيري اخوان
إعالن متعدد القرارات

جمال الصدقي محاسب معتمد
شارع ابن سيناء رقم 86 الخميسات 

، 15111، الخميسات املغرب
شركة اصغيري اخوان «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

عبد هللا الشفشاوني الطابق االول 
رقم 157 حي السالم الخميسات - 

15111 الخميسات املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.27419

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)17)وونيو)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ونص  الذي  (:1 رقم) قرار 
ماولي:)تقويت الحصص):فوت السيد)
التي) حصة  (511 الحسن) اصغيري 
لفائدة اصغيري) الشركة  في  ومتلكها 
للحصة) درهم  (111 مقابل) حميد 

الواحدة).)
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
الى) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ونص  الذي  (:6 رقم) بند 
ماولي:)حدد راسمال الشركة في مبلغ)

111111.11)درهم
بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)
 1111 الى) مقسم  الشركة  راسمال 

حميد) اصغيري  للسيد  كلها  حصة 

111-)درهم للحصة الواحدة)

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 29 بتاريخ) بالخميسات  االبتدائية 

وونيو)2121)تحت رقم)555.

494I

FACE FIDUCIAIRE

STONIG
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE

219 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 21131، الدار 

البيضاء املغرب

STONIG شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 211 شارع 

مصطفي املعاني ط 2 ش 9 - 21131 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

517699

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (13

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STONIG

غرض الشركة بإوجاز):)تاجر.

عنوان املقر االجتماعي):)211)شارع)

مصطفي املعاني ط)2)ش)9 - 21131 

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بوزمان) اللطيف  عبد  السيد 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111  :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
بوزمان) اللطيف  عبد  السيد 
 3 ط) الفرات  زنقة  (21 عنوانه(ا))
 21111 الدارالبيضاء) املعاريف 

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بوزمان) اللطيف  عبد  السيد 
 3 ط) الفرات  زنقة  (21 عنوانه(ا))
 21111 الدارالبيضاء) املعاريف 

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)-.
495I

RK CONSULTING GROUPE

 DOMAINE NAJMA
GOLFIQUE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

RK CONSULTING GROUPE
 AV ABDELKARIM EL KHATTABI

 IMMB(JAWAD(B(APPT 34
 DEUXIEME(ETAGE ، 400000،

MARRAKECH MAROC
 DOMAINE NAJMA GOLFIQUE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 RK وعنوان مقرها اإلجتماعي عند
CONSULTING GROUP شارع 
عبد الكريم الخطابي إقامة جواد 

ب الطابق 2 رقم 34 جليز - 41111 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116391

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DOMAINE NAJMA GOLFIQUE
بيت) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الضيافة أو الرياض.
 RK عند) (: عنوان املقر االجتماعي)
شارع) (CONSULTING GROUP
جواد) إقامة  الخطابي  الكريم  عبد 
 41111 (- 34)جليز) 2)رقم) ب الطابق)

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: أوتافي فريدوريك) السيد 

حصة بقيمة)11)درهم للحصة).
 1111 (: فريدوريك) أوتافي  السيد 

بقيمة)11)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد أوتافي فريدوريك عنوانه(ا))

أوبيجنان)84811)أوبيجنان فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أوتافي فريدوريك عنوانه(ا))

أوبيجنان)84811)أوبيجنان فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (23 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)-.

496I

Y&A(TALENTS(COMPANY

Y&A TALENTS COMPANY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Y&A(TALENTS(COMPANY
زنقة الحرية رقم 11 الطابق رقم 
3 الشقة رقم 5 الدار البيضاء، 
21121، الدار البيضاء املغرب
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Y&A(TALENTS(COMPANY شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

الحرية رقم 11 الطابق رقم 3 الشقة 
رقم 5 الدار البيضاء الدار البيضاء 

21121 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

518331

 14 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو)

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 Y&A (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TALENTS COMPANY

(: بإوجاز) الشركة  غرض 

استشارات في التحول الرقمي واإلدارة)

واالستراتيجية وهندسة التدريب.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الحرية رقم)11)الطابق رقم)3)الشقة)
الدار البيضاء) الدار البيضاء) (5 رقم)

21121)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد موالي عادل التجاني):)111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

التجاني) عادل  موالي  السيد 
رقم) (32 حي مبروكة زنقة) عنوانه(ا))

الدار) (21671 الدارالبيضاء) (16

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

التجاني) عادل  موالي  السيد 
رقم) (32 حي مبروكة زنقة) عنوانه(ا))
الدار) (21671 الدارالبيضاء) (16

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784182.

497I

BORGE ESSALAM CAFE(مقهى برج السالم(

 BORGE مقهى برج السالم 
ESSALAM CAFE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 BORGE مقهى برج السالم
ESSALAM CAFE

الطابق السفلي 6 تجزئة الزيتونة حي 
السالم رأس مالها 111111 درهم، 

24111، الجدودة املغرب
 BORGE مقهى برج السالم 

ESSALAM CAFE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 تجزئة 

الزيتونة حي السالم - 24111 
الجدودة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18277

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (17
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
مقهى) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)
 BORGE ESSALAM السالم) برج 

.CAFE
(- مقهى) (: (: غرض الشركة بإوجاز)

قاعة شاي.

تجزئة) (6 (: عنوان املقر االجتماعي)
 24111 (- السالم) حي  الزيتونة 

الجدودة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: السيد فجري عبد الحق)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الحق) عبد  فجري  السيد 
 24111 الخير) تجزئة  (28 عنوانه(ا))

أزمور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فجري عبد الحق عنوانه(ا))
28)تجزئة الخير)24111)أزمور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالجدودة بتاريخ)16)وونيو)

2121)تحت رقم)26616.

498I

FDBM Cabinet de conseil

OUMOUZI FRÈRES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FDBM Cabinet de conseil
 AV Ghinia Emebll El Bouami
 2Eme(ETAGE(N°4-Midelt ،

54350، Midelt(Maroc
OUMOUZI FRÈRES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي إملشيل 

املركز - 52413 ميدلت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2821
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (31
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUMOUZI FRÈRES
البناء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

وأشغال عامة).
إملشيل) (: عنوان املقر االجتماعي)

املركز)-)52413)ميدلت املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)999)سنة).
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 211 (: أوموزي) الساعيد  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
السيد حدو أوموزي):)211)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
211)حصة) (: السيد لحو أوموزي)

بقيمة)111)درهم للحصة).
 211 (: أوموزي) حسن  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 211 (: أوموزي) سلمى  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
أوموزي) الساعيد  السيد 
 52413 املركز) إملشيل  عنوانه(ا))

ميدلت املغرب.
عنوانه(ا)) أوموزي  حدو  السيد 
ميدلت) (52413 املركز) إملشيل 

املغرب.
عنوانه(ا)) أوموزي  لحو  السيد 
ميدلت) (52413 املركز) إملشيل 

املغرب.
عنوانه(ا)) أوموزي  حسن  السيد 
ميدلت) (52413 املركز) إملشيل 

املغرب.
السيدة سلمى أوموزي عنوانه(ا))
ميدلت) (52413 املركز) إملشيل 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
أوموزي) الساعيد  السيد 
 52413 املركز) إملشيل  عنوانه(ا))

ميدلت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (18 االبتدائية بميدلت بتاريخ)

2121)تحت رقم)183.
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عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121)الجريدة الرسمية   14642

نوغلب

TRANS MEKNASSA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

نوغلب
شقة 7 ، طابق4 تقسيم ريزانا 

مبروكة طريق أكوراي مكناس ، 
51111، مكناس املغرب

TRANS MEKNASSA شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 23 
رقم 2 الزرهونية مكناس - 51111 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37369
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2114 ماي) (16
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MEKNASSA
استيراد) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

وتصدور
تجارة.

 23 زنقة) (: عنوان املقر االجتماعي)
 51111 (- الزرهونية مكناس) (2 رقم)

مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
1.111)حصة) (: السيد بركة عزيز)

بقيمة)111)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بركة عزيز عنوانه(ا))فرنسا)

33271)فرنسا فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد بركة عزيز عنوانه(ا))فرنسا)
33271)فرنسا فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
ماي) (21 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2114)تحت رقم)1552.

511I

OFFICE-3H.B SARL

OFFICE-3H.B SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OFFICE-3H.B SARL
رقم 37 تجزئة املكتب الوطني 
للسياحة ، 3511، تازة املغرب

OFFICE-3H.B SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 
7 عمارة ماجستيك شارع محمد 
الخامس تازة 3511 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6167
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. OFFICE-3H.B SARL
غرض الشركة بإوجاز):)-)خدمات)

املحاسبة
-)الصادرات والواردات
.(NEGOCE)(التجارة(-

رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
محمد) شارع  ماجستيك  عمارة  (7

الخامس تازة)3511)تازة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد احجيج محمد كريم):)611 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 411 (: شروق) احجيج  السيدة 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

كريم) محمد  احجيج  السيد 
املكتب) تجزئة  (37 رقم) عنوانه(ا))

الوطني للسياحة)3511)تازة املغرب.
السيدة احجيج شروق عنوانه(ا))
الوطني) املكتب  تجزئة  (37 رقم)

للسياحة)3511)تازة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
كريم) محمد  احجيج  السيد 
املكتب) تجزئة  (37 رقم) عنوانه(ا))

الوطني للسياحة)3511)تازة املغرب
السيدة احجيج شروق عنوانه(ا))
الوطني) املكتب  تجزئة  (37 رقم)

للسياحة)3511)تازة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (16 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

2121)تحت رقم)326.
511I

fidmanar

STE L.B RADIOLOGIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجارية أو شعار)

fidmanar
113 شارع عبد الكريم الخطابي 
عمارة املهندز رقم د شقة رقم 7 
الطابق التاني مراكش ، 41111، 

marrakech(maroc
STE L.B RADIOLOGIE «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 

شارع عالل الفا�شي متجر رقم 
21.21.19.18.17 - 41155 مراكش 

املغرب.
«إضافة تسمية تجارية أو شعار«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.111611
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)24)ماي)2121)تقرر إضافة)

شعار تجاري للشركة وهو:

 CENTRE DE RADIOLOGIE

ALLAL AL FASSI

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (

وونيو) (28 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125445.

512I

 AD VALUE AUDIT AND CONSULTING

GROUP

فيسميكوم إموبيليي

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

 AD VALUE AUDIT AND

CONSULTING GROUP

 Bd(Anfa، N° 41 - 9ème ،76

 Etage(CASABLANCA، 10000،

CASABLANCA MAROC

فيسميكوم إموبيليي شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9، زنقة 

خالد بن الوليد عين السبع 11111 

الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.322239

العام) الجمع  بمقت�شى 

وناور) (25 في) املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة) رأسمال  رفع  تم  (2121

درهم«) (13.311.111» قدره) بمبلغ 

إلى) درهم«) (21.855.111» من) أي 

طريق) عن  درهم«) (35.155.111«

الشركة) دوون  مع  مقاصة  إجراء) (:

املحددة املقدار واملستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

مارس)2121)تحت رقم)771312.

513I



14643الجريدة الرسمية عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121) 

karama(conseil

 STE ASSIA EL GHALIA SARL
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

karama(conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

31111، فاس املغرب
 STE ASSIA EL GHALIA SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 53 
مكرر رحبت قايس سغا فاس - 

31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68599
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (17
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ASSIA EL GHALIA SARL AU
الخياطة) (: غرض الشركة بإوجاز)
/ والتصدور) /االستيراد  املشتركة)

املتاجرة.
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- مكرر رحبت قايس سغا فاس) (53

31111)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: عثمان) بناني  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) عثمان  بناني  السيد 
رقم)1)زنقة ابن مالك اقامة هدى حي)
الدار) (21111 الدارالبيضاء) راسين 

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) عثمان  بناني  السيد 
رقم)1)زنقة ابن مالك اقامة هدى حي)
الدار) (21111 الدارالبيضاء) راسين 

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (28 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3141/2121.

514I

ste el ghazal consulting

STE API MEKIBEL SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ste el ghazal consulting
الطابق 3 رقم 64 تجزئة الفرح بلوك 

4 ، 54111، خنيفرة املغرب
 STE API MEKIBEL SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الخامس زنقة سوس رقم 11 

- 54111 خنيفرة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1663

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2121 وونيو) (21 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»111.111)درهم«)أي من)«113.111 
عن) درهم«) (213.111» إلى) درهم«)
أو) نقدوة  حصص  تقدوم  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (28 االبتدائية بخنيفرة بتاريخ)

2121)تحت رقم)255.

515I

TEAM RH

RA TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RA TRAVAUX SARL AU
إقامة العزيزية شارع اململكة العربية 
السعودوة الطابق الثالث رقم 21 ، 

91111، طنجة املغرب
RA TRAVAUX شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
العزيزية شارع اململكة العربية 

السعودوة الطابق الثالث رقم 21 - 
91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117769

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (14
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 RA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRAVAUX
-مختلف) (: غرض الشركة بإوجاز)

أشغال البناء.
-تأجير املواد ومعدات البناء.

-)التجارة بصفة عامة..
إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
العربية) اململكة  شارع  العزيزية 
 -  21 السعودوة الطابق الثالث رقم)

91111)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 111 (: السيد عبد العزيز الدباغ)

حصة بقيمة)1.111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الدباغ) العزيز  عبد  السيد 
 87 زنقة) (2 الجيراري) حي  عنوانه(ا))

رقم)12 9111)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الدباغ) العزيز  عبد  السيد 
 87 زنقة) (2 الجيراري) حي  عنوانه(ا))

رقم)12 9111)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)5871.

516I

نوغلب

TRANS MEKNASSA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

نوغلب

شقة 7 ، طابق4 تقسيم ريزانا 

مبروكة طريق أكوراي مكناس ، 

51111، مكناس املغرب

TRANS MEKNASSA شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي زنقة 23 
رقم 2 الزرهونية مكناس - 51111 

مكناس املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37369

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم تغيير) (2121 مارس) (22 املؤرخ في)

البضائع) «نقل  من) الشركة  نشاط 

لحساب االخرين(اقل من)3.5)طن)

استراد وتصدور

الغير) االمتعة  «نقل  إلى) تجارة«)

املصحوبة لحساب االخرين

استراد وتصدور

تجارة«.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

أبريل) (22 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2121)تحت رقم)2177.

517I
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Audifisc(Maroc

سويسبور نورث وفرانكوفون 
أفريكا

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جدود للشركة

«سويسبور نورث وفرانكوفون 
أفريكا ش.ذ.م.م ذات شريك وحيد 

املقر االجتماعي : تجزئة رقم 9 
منظرونا، 311 الطابق الثالث 

– سيدي معروف 21461 الدار 
البيضاء

تعيين مسير جدود للشركة
استثنائي) قرار  محضر  بمقت�شى 
قرر الشريك) (، (17-13-1212 بتاريخ)
نورث) سويسبور  لشركة  الوحيد 
ذان) ش.ذ.م.م  أفريكا  وفرانكوفون 
الشريك الوحيد)،)ومقرها االجتماعي)
 9 رقم) تجزئة  (: البيضاء) بالدار 
(– الثالث) الطابق  (311 منظرونا،)

سيدي معروف ما ولي):
قبول استقالة السيد جيلداس) (-
لو دوران من مهامه كمسير للشركة)

بتاريخ)11)مارس)2121
قدوري) نادوة  السيدة  تعيين  (-
مارس) (1 كمسيرة وحيدة ابتداءا من)

2121)وذلك ملدة غير محدودة
القانون) من  (13 الفصل) تغير  (-

االسا�شي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

24/16/2121)تحت رقم)784125. 

518I

VUE D’EXPERTS

SOMADIAG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

VUE D›EXPERTS
 BD(BRHIM(ROUDANI، ،264
 RESIDENCE(AL(WIFAQ، ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
SOMADIAG شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي لساسفة 
طريق الجدودة رقم 37 تجزئة 
الباتول - 21191 الدارالبيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.119179

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 ماي) (24 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(ة))عمر برادة)999 
 42.239 حصة اجتماعية من أصل)
فدوى ابن) (ة)) حصة لفائدة السيد)

جلون بتاريخ)24)ماي)2121.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)783968.
519I

Audifisc(Maroc

سويسبور إكزيكتيف أفياسيون 
ماروك

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جدود للشركة

«سويسبور إكزيكتيف أفياسيون 
ماروك ش.ذ.م.م

املقر االجتماعي : تجزئة رقم 9 
منظرونا، 311 الطابق الثالث 

– سيدي معروف 21461 الدار 
البيضاء

تعيين مسير جدود للشركة
بمقت�شى استشارة كتابية بتاريخ)
شركة) شركاء) قرر  (، (17-13-1212
أفياسيون) إكزيكتيف  سويسبور 
ماروك ش.ذ.م.م ذات املقر االجتماعي)
 9 رقم) تجزئة  (: البيضاء) بالدار 
(– الثالث) الطابق  (311 منظرونا،)

سيدي معروف ما ولي):
قبول استقالة السيد جيلداس) (-
لو دوران من مهامه كمسير للشركة)

بتاريخ)11)مارس)2121
قدوري) نادوة  السيدة  تعيين  (-
مارس) (1 كمسيرة وحيدة ابتداءا من)

2121)ملدة غير محدودة
القانون) من  (13 الفصل) تغير  (-

االسا�شي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

23/16/2121)تحت رقم)784112. 

511I

ETABBAA LAHCEN

ZAYDO BATIMENT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETABBAA LAHCEN
 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD
 BERRECHID(RUE 8 N°41
 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD(BERRECHID، 26100،
BERRECHID MAROC

ZAYDO BATIMENT شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 

مرس السلطان شقة 3 الطابق 
االول الدار البيضاء - 21111 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

518377
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (14
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZAYDO BATIMENT
منعش) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
26)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
مرس السلطان شقة)3)الطابق االول)
الدار البيضاء)-)21111)الدار البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: زاود) امليلودي  السيد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) زاود  امليلودي  السيد 
48)حي الراحة برشيد)21611)برشيد)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) زاود  امليلودي  السيد 
48)حي الراحة برشيد)26111)برشيد)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)23522.
511I

FIDIA CONSEIL

75 شارع 11 يناير الطابق االول 
الشقة 169 الدار البيضاء

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDIA CONSEIL
 BD 11 JANVIER 1ER 75

 ETAGE(CASABLANCA 75
 BD 11 JANVIER 1ER(ETAGE

 CASABLANCA، 20130،
CASABLANCA MAROC

75 شارع 11 وناور الطابق االول 
الشقة 169 الدار البيضاء شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 
11 وناور الطابق األول الشقة 169 

 CASABLANCA الدار البيضاء
21131 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
515619

 29 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 75 (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
وناور الطابق االول الشقة) (11 شارع)

169)الدار البيضاء.
مركز) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االستشارة والتواصل.
75)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 169 الشقة) األول  الطابق  وناور  (11
 CASABLANCA البيضاء) الدار 

21131)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد مغراوي مهدي):)511)حصة)

بقيمة)51.111)درهم للحصة.
511)حصة) (: السيد بنزكور عادل)

بقيمة)51.111)درهم للحصة.
بقيمة) (1 (: السيد مغراوي مهدي)

111)درهم.
بقيمة) (1 (: عادل) بنزكور  السيد 

111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) مهدي  مغراوي  السيد 
البيضاء) الدار  (21131 املحمدوة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) مهدي  مغراوي  السيد 
البيضاء) الدار  (21131 املحمدوة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 14 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)781233.
512I

cabinet nabil el azouzi

JOUFFRE MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

cabinet nabil el azouzi
 Rue(jbal(ELAYACHI(IMM 28
 2 ièm 2tage(AGDAL(RABAT ،

10100، RABAT(MAROC

JOUFFRE MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قطعة 2 

شارع االجتهاد ، املنطقة الصناعية 

يعقوب املنصور الرباط - 11153 

الرباط املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.31149

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2121 ماي) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):

مويز) اوليفي  (ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (2.191

(ة)) السيد) لفائدة  حصة  (14.611

جوفر س.ا بتاريخ)26)ماي)2121.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (

وونيو) (28 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2121)تحت رقم)6315.

513I

KARIM GROUPE MAROC SARL AU

 NORD AFRICA TRAVAUX

 DE CONSTRUCTION SARL

AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 KARIM GROUPE MAROC SARL

AU

 PASSAGE ABOU BAKER AL

 KADIRI، GALERIE(BENACHER

 N°5، SALA(AL(JADIDA، SALE ،

11000، SALE(MAROC

 NORD AFRICA TRAVAUX DE

 CONSTRUCTION SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

املومن طابق السفلي رقم 14 حسان 

الرباط - 11111 الرباط املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.D115768

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
2121)تم تحويل) 27)أبريل) املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«شارع عبد املومن طابق السفلي رقم)
الرباط) (11111 (- حسان الرباط) (14
 1 «الطابق السفلي رقم) إلى) املغرب«)
(- تمارة) االمل عين عتيق  تجزئة  و2)

11111)تمارة املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (28 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

2121)تحت رقم)6273.

514I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE CONSERVERIE OURIKA
إعالن متعدد القرارات

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT(BELMEJJAD(AL
 MASSAR(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
 STE CONSERVERIE OURIKA
«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: الحي 

الصناعي تجزئة سيدي غانم رقم 
353 - 41111 مراكش املغرب.

«إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.8763
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)31)ماي)2121
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
تفويت حصص من طرف السيد عبد)
الفجالي،لطيفة) الفجالي،علي  هللا 
دريويش،وسيلة) شابي،لطيفة 
لفائدتها) امريس  الفجالي،سميرة 
ولفائدة عبد الرحمان الفجالي وعبد)
الوصية) بصفتها  الفجالي  املالك 
حصة) (3111 تفويت) عليهما،تم 
كروب) صوصاماك  شركة  لفائدة 
املمثلة من طرف مدورها العام السيد)

ووسف صادق

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
هللا) عبد  السيد  استقالة  قبول  تم 
وتعيين) كمسير  مهامه  من  الفجالي 

السيد ووسف صادق كمسير جدود
قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
للشركة) القانوني  الشكل  تم تحويل 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة)
الى شركة ذات املسؤولية املحدودة)

بشريك وحيد
قرار رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)

تحيين النظام االسا�شي
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
تفويت حصص من طرف السيد عبد)
الفجالي،لطيفة) الفجالي،علي  هللا 
دريويش،وسيلة) شابي،لطيفة 
لفائدتها) امريس  الفجالي،سميرة 
ولفائدة عبد الرحمان الفجالي وعبد)
الوصية) بصفتها  الفجالي  املالك 
حصة) (3111 تفويت) عليهما،تم 
كروب) صوصاماك  شركة  لفائدة 
املمثلة من طرف مدورها العام السيد)

ووسف صادق
بند رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
هللا) عبد  السيد  استقالة  قبول  تم 
وتعيين) كمسير  مهامه  من  الفجالي 

السيد ووسف صادق كمسير جدود
بند رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
للشركة) القانوني  الشكل  تم تحويل 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة)
الى شركة ذات املسؤولية املحدودة)

بشريك وحيد
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (28 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125471.
515I

fidia(audit

MARIYELA مغيال
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidia(audit
 rue mustapha el maani 211

 2eme(etage(appt.12 casablanca
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، 20130، casablanca(maroc

MARIYELA مغيال شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 211 زنقة 

مصطقى املعاني 11 التاني الشقة 

16 - 21131 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

517215

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (11

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

MARIYELA)مغيال.

تنظيم) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الحفالت والندوات.
عنوان املقر االجتماعي):)211)زنقة)

مصطقى املعاني)11)التاني الشقة)16 

- 21131)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: السيدة العمراوي مارية)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة العمراوي مارية عنوانه(ا))

 1 1)شقة) مارس طابق) (2 133)شارع)

21111)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد العمراوي مارية عنوانه(ا))

 1 1)شقة) مارس طابق) (2 133)شارع)

21111)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)1111.

516I

BELGA CONSULTING

INODAR SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BELGA CONSULTING
 IMM 06 APPT(N°08 ESCALIER 2
 RUE MELILLIA HASSAN RABAT

، 10000، RABAT(maroc
INODAR SARL AU شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 37 زنقة 
إدريس األكبر شقة رقم 6 الطابق 
3 حسان الرباط - 11111 الرباط 

MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

153215
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (17
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INODAR SARL AU
:)•)استيراد) غرض الشركة بإوجاز)

وتوزيع السلع والخدمات.
•)وكالة اتصاالت وتسويق.

واملبيعات) اإللكترونية  التجارة  (•
عبر اإلنترنت.

زنقة) (37 (: عنوان املقر االجتماعي)
الطابق) (6 رقم) شقة  األكبر  إدريس 
الرباط) (11111 (- الرباط) حسان  (3

.MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد مراد اوت تري):)111)حصة)
بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) تري  اوت  مراد  السيد 
بلوك د)1)رقم)87)حي الداخلة أكادور)

81111)أكادور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) تري  اوت  مراد  السيد 
بلوك د)1)رقم)87)حي الداخلة أكادور)

81111)أكادور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (28 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2121)تحت رقم)6312.

517I

SOUHAL CONSULTING

LOJIHANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE(YOUGOSLAVIE(IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

LOJIHANE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 9 
س1 اقامة كتبية شارع الزرقطوني 
طريق محمد البقال جليز - 41111 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

81117
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2117 أبريل) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LOJIHANE

غرض الشركة بإوجاز):)-)االنعاش)
العقاري

-)االوجار غير املفروش

-)البناء)واشغال مختلفة.

 9 الرقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

الزرقطوني) كتبية شارع  اقامة  س1)

 41111 (- طريق محمد البقال جليز)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (81 (: السيد جمال زريكم)

بقيمة)111)درهم للحصة.

21)حصة) (: السيدة جيهان بندار)

بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) زريكم  جمال  السيد 

مراكش)41111)مراكش املغرب.

عنوانه(ا)) بندار  جيهان  السيدة 

مراكش)41111)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) زريكم  جمال  السيد 

مراكش)41111)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

أبريل) (13 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2117)تحت رقم)2928.

518I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

GOLDEN-GEO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

EXPERTS CONSULTING KHALSI

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

GOLDEN-GEO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة أم 
الربيع رقم 112 تجزئة الصحراء 
شارع محمد السادس شقة 3 

مكناس - 51111 مكناس املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.36651

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
2121)تم تحويل) 14)وونيو) املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
تجزئة) (112 رقم) الربيع  أم  «عمارة 
الصحراء)شارع محمد السادس شقة)
3)مكناس)-)51111)مكناس املغرب«)
3)عمارة مكاتب) الطابق) (15 إلى)«رقم)
عبد القادر املدونة الجدودة)14)زنقة)
مكناس) (51111 (- االمير عبد القادر)

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (23 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2121)تحت رقم)3182.
519I

CENTRE D’AFFAIRE BARJA

BIGDIL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CENTRE D›AFFAIRE BARJA
 BD(BRAHIM(ROUDANI 332،

 N°12 RES(RAYHAN 2EME
 ETG MAARIF BD BRAHIM
 ROUDANI 332، N°12 RES

 RAYHAN 2EME(ETG(MAARIF،
20000، CASABLANCA(MAROC

BIGDIL SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
النخيل 3 شقة d 24 شارع روضة 

جليز - 41111 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.14537

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 ماي) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):
نجيب عروب) (ة)) السيد) تفويت 
حصة اجتماعية من أصل) (41.515

(ة)) السيد) لفائدة  حصة  (45.111
محمد موحي بتاريخ)26)ماي)2121.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
وونيو) (24 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125387.
521I

ste el ghazal consulting

STE ASSFOUL SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ste el ghazal consulting
الطابق 3 رقم 64 تجزئة الفرح بلوك 

4 ، 54111، خنيفرة املغرب
STE ASSFOUL SARL AU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 LOT AL وعنوان مقرها اإلجتماعي
 HANAA(N° 119 MOHA(OU
 HAMOU(ZAYANI - 54000

خنيفرة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2119

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2121 وونيو) (21 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (1.411.111«
 1.511.111» إلى) درهم«) (111.111«
تقدوم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدوة أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (28 االبتدائية بخنيفرة بتاريخ)

2121)تحت رقم)256.
521I

international business administration center

OPTIMOVE MAROC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 international business
administration center

 rue(araar 3eme(étage(mers 97
 sultan(casablanca ، 2130،

casablanca maroc
OPTIMOVE MAROC شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 97 زنقة 
العرعار طابق 1 مرس السلطان 97 
زنقة العرعار طابق1 مرس السلطان 

21131 دار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.429555

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر) (2121 وونيو) (29 في) املؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 OPTIMOVE الوحيد) الشريك  ذات 
 111.111 رأسمالها) مبلغ  (MAROC
 97 اإلجتماعي) درهم وعنوان مقرها 
زنقة العرعار طابق)1)مرس السلطان)
مرس) طابق1) العرعار  زنقة  (97
السلطان)21131)دار البيضاء)املغرب)

نتيجة ل):)مشاكل مادوة.
زنقة) (97 و حدد مقر التصفية ب)
السلطان) مرس  (1 طابق) العرعار 
املغرب)21131)دار البيضاء)املغرب.)

و عين:
 CHARAF AMEZIANE((ة)السيد
 SALMIA وعنوانه(ا)) (EL HASSANI
 2 AV EL JOULANE IMM 136
APT 15 21131)دار البيضاء)املغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2121)تحت رقم)779326.
522I

STE MOUNA CASH

MOUNA CASH شركة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE MOUNA CASH
 hay(sekka(bensouda(fes ، 111

30030، Fes(maroc
شركة MOUNA CASH شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 حي بام 
بنسودة فاس - 31131 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68579

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (18
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MOUNA CASH
-تحويل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

األموال.
-وساطة مالية.

عنوان املقر االجتماعي):)12)حي بام)
بنسودة فاس)-)31131)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: العلوي) احمد  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) العلوي  احمد  السيد 
شارع سيناء)21)زنقة االقصر الزهور)

2)فاس)31131)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) العلوي  احمد  السيد 
شارع سيناء)21)زنقة االقصر الزهور)

2)فاس)31131)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (25 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3121.
523I
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COMPUTER LAND

 SOCIETE COMPUTER

LAND

إعالن متعدد القرارات

COMPUTER LAND

 ،CASABLANCA ، 20230

الدارالبيضاء املغرب

 SOCIETE COMPUTER LAND

«شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 

تقاطع شارع عبداملومن وزنقة 

لحياني ملنايس طابق 1 - 21111 

الدارالبيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.85571

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)14)وونيو)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ونص  الذي  (:1 رقم) قرار 

تعيين السيد عبدهللا العلوي) ماولي:)

 COMPUTER عبدالوي مسيرلشركة)

LAND

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»211.111)درهم«)أي من)«311.111 

عن) درهم«) (511.111» إلى) درهم«)

أو) نقدوة  حصص  تقدوم  (: طريق)

عينية

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)

املساهمات النقدوة

على) ونص  الذي  (:14 رقم) بند 

ماولي:)إدارة الشركة

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 29 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784622.

524I

al hoceima quad moto

 SOCIETE AL HOCEIMA

QUAD MOTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

al hoceima quad moto

 angle(rue 09 juillet(et(rue

 salahdinne(ayoubi ، 32000، al

hoceima maroc

 SOCIETE AL HOCEIMA QUAD

MOTO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 angle وعنوان مقرها اإلجتماعي

 rue 09 juillet(et(rue(salahdinne

 ayoubi(al(hoceima 32000 al

hoceima MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3425

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE AL HOCEIMA QUAD

.MOTO

بإوجاز:) الشركة  غرض 

 LOCATION DES

.MOTORCYCLES ET VTT

 angle (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 rue 19 juillet et rue salahdinne

 ayoubi al hoceima 32111 al

.hoceima MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  -األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 CHHIMA IBRAHIM السيد)

 BD HAJRAT  83 عنوانه(ا))

 NEKOUR AL HOCEIMA 32111

.AL HOCEIMA MAROC

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

 CHHIMA IBRAHIM السيد)

 BD HAJRAT  83 عنوانه(ا))

 NEKOUR AL HOCEIMA 32111

AL HOCEIMA MAROC

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالحسيمة بتاريخ)29)وونيو)

2121)تحت رقم)-.

525I

fidmbk

KAM-RIJA TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidmbk

مشرع بلقصيري ، 16151، مشرع 

بلقصيري املغرب

KAM-RIJA TRANS شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املجاعرة قطاع 12 رقم 268 جرف 

امللحة - 16121 جرف امللحة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

657

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (13

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

KAM- (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.RIJA TRANS

نقل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
أشغال) (، والبضائع) األشخاص 

متنوعة للبناء.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
جرف) (268 رقم) (12 املجاعرة قطاع)
امللحة)-)16121)جرف امللحة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 61.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 611 (: بنعريجة) كمال  السيد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) بنعريجة  كمال  السيد 
طنجة) (91111 حي مغوغة الصغيرة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) بنعريجة  كمال  السيد 
طنجة) (91111 حي مغوغة الصغيرة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ) بلقصيري  بمشرع  االبتدائية 

25)وونيو)2121)تحت رقم)113.

526I

Dilegis Premium Service

DPI CONSEIL GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Dilegis Premium Service
 Angle(Rue(D›alger(Et 2،Rue
 Abou(Bakr(Al(Baklani 3ème
 étage، Appt 11، Casablanca
 20070، 20070، Casablanca

Maroc
DPI CONSEIL GROUP شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 شارع 
أبو بكر ال بكلني لوسيتانيا شقة 

11 الطابق 3 الدار البيضاء 21171 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

516637

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DPI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONSEIL GROUP

شركة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

(، التخصصات) متعددة  استشارية 

ومراجعة) (، تعمل في مجاالت الخبرة)

الحسابات،)االستشارات والتدريب.

شارع) (2 (: عنوان املقر االجتماعي)

 11 أبو بكر ال بكلني لوسيتانيا شقة)

الطابق)3)الدار البيضاء)21171)الدار)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

MOHAMED IDEL- السيد)

بقيمة) حصة  (MAHJOUB : 1.111

111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

MOHAMED IDEL- السيد)

MAHJOUB)عنوانه(ا))شقة)3)عمارة)

13)ج اش)3)إقامة السعاد ة الضحى)

21171)أكادور) الحي املحمدي أكادور)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

MOHAMED IDEL- السيد)

MAHJOUB)عنوانه(ا))شقة)3)عمارة)

13)ج اش)3)إقامة السعاد ة الضحى)

21171)أكادور) الحي املحمدي أكادور)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 21 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)782361.

527I

FITICOF

EASY LIFE PROMOTION
إعالن متعدد القرارات

FITICOF

9 شارع غسان كنفاني اقامة نبيلة ، 

31111، فاس املغرب

EASY LIFE PROMOTION «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 17 زنقة 

عبد السالم ابن مشيش درب 

كريستياني - 31111 فاس املغرب.

«إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.31925

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)18)وونيو)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)

السابق:) املسير  إقالة  رقم  قرار 

وإبطال) إنهاء) الذي ونص على ماولي:)

مهام املسير السابق

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ونص  الذي  (:15 رقم) بند 

السيد) السابق  املسير  إقالة  ماولي:)

بوهالل نبيل

بند رقم)16:)الذي ونص على ماولي:)

مسيروحيد) ادريس  بوهالل  السيد 

للشركة ملدة غير محدودة

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (24 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3193/2121.

528I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة)

ورزازات

 SOCIÉTÉ EARTH

INFRASTRUCTURE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 

تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة دادس 

الطابق االول ورزازات، 45111، 

ورزازات املغرب

 SOCIÉTÉ EARTH
INFRASTRUCTURE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم87 

حي املقاومة دوار الشمس - 45111 
ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11575

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
متبوعة) الشركة  تسمية 
بمختصر) اإلقتضاء) عند 
 SOCIÉTÉ EARTH (: تسميتها)

.INFRASTRUCTURE SARL
*مقاول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

األنظمة الكهربائية
*)البناء)واالشغال املختلفة)

*)الترصيص.
رقم87  (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 45111 (- حي املقاومة دوار الشمس)

ورزازات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 (: السمارا) محمد  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
 511 (: ريهان) سيد  احمد  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) السمارا  محمد  السيد 
رقم) (12 حي املقاومة تجزئة الشمس)

87 45111)ورزازات املغرب.
السيد احمد سيد ريهان عنوانه(ا))
حي املنصور الذهبي رقم)452)الطابق)

االول)45111)ورزازات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) السمارا  محمد  السيد 
رقم) (12 حي املقاومة تجزئة الشمس)

87 45111)ورزازات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (28 االبتدائية بورزازات بتاريخ)

2121)تحت رقم)415.
529I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE SYAM VERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT(BELMEJJAD(AL
 MASSAR(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
STE SYAM VERT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي كلم 14 

دوار اوت تومرت حربيل طريق اسفي 
- 41111 مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.117345
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
رفع) تم  (2121 ماي) (25 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 
من) أي  درهم«) (7.122.311«
 7.222.311» إلى) درهم«) (111.111«
تقدوم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدوة أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (12 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)184646.
531I

كنفوب

 MENUISERIE SARA SARL
A.U

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

كنفوب
زاوية زنقة عمر ابن الخطاب وزنقة 
مصطفى عرافي عمارة ب رقم ،6، 

14111 القنيطرة املغرب



عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121)الجريدة الرسمية   14650

 MENUISERIE SARA SARL A.U

تأسيس شركة 

MENUISERIE SARA SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد 

وعنوان مقرها االجتماعي حي الوفاء 

2 رقم 12 الطابق األول 14111 

القنيطرة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري: 

61151

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  الشركة:) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها:) بمختصر  االقتضاء)

 MENUISERIE SARA SARL A.U

أشغال) بإوجاز:) الشركة  غرض 

نجارة الخشب واألملنيوم

عنوان املقر االجتماعي حي الوفاء)
14111ا) األول) الطابق  (12 رقم) (2

لقنيطرة املغرب)

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 األراوي:) املصباح  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):)

السيد املصباح األراوي عنوانه(ا))
حي الوفاء)2)رقم12 14111)القنيطرة)

املغرب

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املصباح األراوي عنوانه حي)
ا لقنيطرة) (14111  12 رقم) (2 الوفاء)

املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)15)وونيو)

2121)تحت رقم)3458.
531I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE DAOUAIRI AUTO SARL
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE DOMICILE CONSEIL
AV(MED(V ، 35100، جرسيف 

املغرب
 STE DAOUAIRI AUTO SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
األول تجزئة اكدال ملك اكدال 

2-35 جرسيف - 35111 جرسيف 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1463
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 وونيو) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بدر) الدوائري  (ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.111
(ة)) السيد) لفائدة  حصة  (1.111

محمد حران بتاريخ)14)وونيو)2121.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
االبتدائية بجرسيف بتاريخ)24)وونيو)

2121)تحت رقم)1118/2121.
532I

SANAM HOLDING

SANA STOK
إعالن متعدد القرارات

SANAM HOLDING
 RUE D›IFRANE CIL 26

 CASABLANCA ، 20210،
CASABLANCA MAROC

SANA STOK «شركة املساهمة«
 RUE 26 :وعنوان مقرها االجتماعي
 D›IFRANE(CIL(CASABLANCA - -

.CASABLANCA MAROC
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)18)وونيو)2121
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  زيادة 
طريق) عن  درهم  (116.511.111
الشركة) دوون  مع  مقاصة  إجراء)

املحددة املقدار واملستحقة.
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
تخفيض رأسمال الشركة بعلة وقوع)
 116.511.111 قدره) بمبلغ  خسائر 

درهم.
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)

رأسمال الشركة
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)23881.
533I

CANOCAF SARL

AL MAHATTA CHANGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 13 
 NADOR ،62111 ،الناظور

MAROC
AL MAHATTA CHANGE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي عبد 
الكريم الخطابي رقم 87 - 62111 

الناظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.16933

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2121 11)مارس) املؤرخ في)
شركة) (AL MAHATTA CHANGE
مبلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 
درهم وعنوان) (2.111.111 رأسمالها)

الكريم) عبد  حي  اإلجتماعي  مقرها 
الناظور) (62111  -  87 الخطابي رقم)
نشاط) نهاوة  ل-) نتيجة  املغرب 

الشركة.
و عين:

السيد(ة))الوعماري عبد الحفيط)
وعنوانه(ا))شارع القا�شي عياض رقم)
31 62111)الناظور املغرب كمصفي)

(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
وفي حي عبد) (2121 مارس) (14 بتاريخ)
 62111  -  87 رقم) الخطابي  الكريم 

الناظور املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
18)وونيو) االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)1377.

534I

CANOCAF SARL

AL MAHATTA CHANGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 13 
 NADOR ،62111 ،الناظور

MAROC
AL MAHATTA CHANGE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي عبد 
الكريم الخطابي رقم 87 - 62111 

الناظور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.16933

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2121 11)مارس) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) (AL MAHATTA CHANGE
درهم وعنوان) (2.111.111 رأسمالها)
الكريم) عبد  حي  اإلجتماعي  مقرها 
الناظور) (62111  -  87 الخطابي رقم)
نشاط) نهاوة  (- (: ل) نتيجة  املغرب 

الشركة.
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و حدد مقر التصفية ب حي عبد)
 62111  -  87 رقم) الخطابي  الكريم 

الناظور املغرب.)
و عين:

السيد(ة))عبد الحفيط الوعماري)
وعنوانه(ا))شارع القا�شي عياض رقم)
31 62111)الناظور املغرب كمصفي)

(ة))للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
13)وونيو) االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)1154.
535I

SMG CONSEILS

 TRANSPORT EAGLES
DAOUZRO

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SMG CONSEILS
 IMM 25 BLOC 4 HAY

 MAYMOUNA 1er(ETAGE 23000
 Beni(Mellal ، 23000، BENI

MELLAL MAROC
 TRANSPORT EAGLES

DAOUZRO شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اوت الربع 
داوزرو دور القصيبة - 23151 

القصيبة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2115
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 TRANSPORT EAGLES  :

.DAOUZRO
نقل) (- (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
-)تجارة واستيراد وتصدور..

اوت) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 23151 (- الربع داوزرو دور القصيبة)

القصيبة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
1.111)حصة) (: السيد براهيم باز)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) عنوانه(ا)) باز  براهيم  السيد 
املسيرة)2)رقم)8)قصبة تادلة)23351 

قصبة تادلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
حي) عنوانه(ا)) باز  براهيم  السيد 
املسيرة)2)رقم)8)قصبة تادلة)23351 

قصبة تادلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ) تادلة  بقصبة  االبتدائية 

وونيو)2121)تحت رقم)71.
536I

FIGET SARL

GHAZAL FISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIGET SARL
 AV.DES(FAR(IMM(HANIAA 1،3
 EME(ETAGE(APP(N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN(MAROC
GHAZAL FISH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الجوالن حي الفانوس رقم 59 تطوان 
- 93111 تطوان املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.14631

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

2121)تقرر حل) 15)فبراور) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها) مبلغ  (GHAZAL FISH

مقرها) وعنوان  درهم  (111.111

اإلجتماعي شارع الجوالن حي الفانوس)

تطوان) (93111 (- تطوان) (59 رقم)

املغرب نتيجة ل):)خسائرمادوة.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الجوالن حي الفانوس رقم)59)تطوان)

- 93111)تطوان املغرب.)

و عين:

أعراب) نعمان  محمد  السيد(ة))

 21 رقم) املالح  الواد  حي  وعنوانه(ا))

 93111 –مرتيل) الوطنية) الطريق 

تطوان املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

مارس) (19 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

2121)تحت رقم)817.

537I

FIGET SARL

TECHNO AGWA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIGET SARL

 AV.DES(FAR(IMM(HANIAA 1،3

 EME(ETAGE(APP(N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN(MAROC

TECHNO AGWA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد بنونة رقم 573 بوجراح 

الطابق 3 تطوان - 93111 تطوان 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.25139

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2121 11)مارس) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها) مبلغ  (TECHNO AGWA

مقرها) وعنوان  درهم  (111.111

رقم) بنونة  محمد  شارع  اإلجتماعي 

(- تطوان) (3 الطابق) بوجراح  (573

(: ل) نتيجة  املغرب  تطوان  (93111

عدم بلوغ هدف الشركة.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

بوجراح) (573 رقم) بنونة  محمد 

تطوان) (93111 (- تطوان) (3 الطابق)

املغرب.)

و عين:

انوار اعرابو وعنوانه(ا)) السيد(ة))

573)بوجراح) شارع محمد بنونة رقم)

املغرب) تطوان  (93111 تطوان)

كمصفي)(ة))للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

مارس) (18 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

2121)تحت رقم)928.

538I

REAL OFFICE SARL

STUDIO 31
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

REAL OFFICE SARL

 50A.BD(MLY(YOUSSEF 1 ETAGE

 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

STUDIO 31 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة 14 

شارع ادريس االول عمارة كويمبرة 

الطابق الثامن رقم 36 - 91111 

طنجة املغرب



عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121)الجريدة الرسمية   14652

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117885

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STUDIO 31
مركز) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

التجميل.
طنجة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
14)شارع ادريس االول عمارة كويمبرة)
 91111  -  36 رقم) الثامن  الطابق 

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد سفيان طيبون):)51)حصة)

بقيمة)1.111)درهم للحصة.
السيدة غيثة بنفاودة):)51)حصة)

بقيمة)1.111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد سفيان طيبون عنوانه(ا))
 2 شارع موالي ووسف زنقة الدالية)
 91111  122 6)شقة) طابق) (7 عمارة)

طنجة املغرب.
عنوانه(ا)) بنفاودة  غيثة  السيدة 
زنقة سيدي بلعباس عمارة)3)شقة)6 

تابريكت سال)23141)سال املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) بنفاودة  غيثة  السيدة 
زنقة سيدي بلعباس عمارة)3)شقة)6 

تابريكت سال)23141)سال املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (28 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)243939.

539I

ائتمانية)«مكتب الدراسات كنتوس«)ش.ذ.م.م

FISALIUM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ائتمانية «مكتب الدراسات كنتوس« 
ش.ذ.م.م

13، زنقة واد زيز، رقم 4، أكدال 
الرباط ، 11191، الرباط املغرب
FISALIUM شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 33، زنقة 
أم الربيع، الشقة رقم 11، أكدال - 

11191 الرباط املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.87193

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
2121)تم تحويل) 11)وونيو) املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»33،)زنقة أم الربيع،)الشقة رقم)11،)
إلى) الرباط املغرب«) (11191 (- أكدال)
«املحل التجاري املستخرج من املنزل)
الكائن بـ)1656،)تجزئة أرض بنعاشر،)
11116)سال) (- لعياودة) قطاع الفتح،)

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (28 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2121)تحت رقم)115777.
541I

ASMAA MEDIA GROUP

FORSYS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

21 البرنو�شي البيضاء، 21111، 
البيضاء املغرب

FORSYS شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الربيعة دنيا 2 رقم 212 والد تاومة 
تارودانت 21111 ترودانت املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4411

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) (2121 أبريل) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):
القادر) عبد  (ة)) السيد) تفويت 
حصة اجتماعية من) (251 بوكاميلة)
أصل)1.111)حصة لفائدة السيد)(ة))

هشام زيتو بتاريخ)19)أبريل)2121.
تفويت السيد)(ة))عمر التاقي)251 
 1.111 أصل) من  اجتماعية  حصة 
(ة))هشام زيتو) حصة لفائدة السيد)

بتاريخ)19)أبريل)2121.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
االبتدائية بتارودانت بتاريخ)14)وونيو)

2121)تحت رقم)591.

541I

FIDUCIAIRE ARQAM

DARDOUR LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ARQAM
 BP 11022 CPH ، 80030،

AGADIR MAROC
DARDOUR LOGISTIQUE شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
ايسالن GH26 عمارة 166 شقة 

11 الحي املحمدي - 81181 أكادور 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
47973

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (11
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DARDOUR LOGISTIQUE

نقل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الخدمات) (- ودوليا) وطنيا  البضائع 

اللوجستية)-)اوراد وتصدور.

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شقة) (166 عمارة) (GH26 ايسالن)

أكادور) (81181 (- الحي املحمدي) (11

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 111 (: كريم) أضرضور  السيد 

حصة بقيمة)1.111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد أضرضور كريم عنوانه(ا))
آوت ملول) (86151 زنقة واد املخازن)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أضرضور كريم عنوانه(ا))
آوت ملول) (86151 زنقة واد املخازن)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (23 بتاريخ) باكادور  التجارية 

2121)تحت رقم)111431.

542I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة ف س ب ح للنقل ش.م.م
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE(OUAZZANE(IMMB 01

 DEUXIEME(ETAGE(NADOR ،

62000، NADOR(MAROC

شركة ف س ب ح للنقل ش.م.م 

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الحسن الثاني اركمان الناظور - 

62111 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1111
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (25
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

ف س ب ح للنقل ش.م.م.
نقل) (* (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع
*)نقل االمتعة

*)استيراد االجهزة املنزلية.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- الناظور) اركمان  الثاني  الحسن 

62111)الناظور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: بوكراع) فريد  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) بوكراع  فريد  السيد 
 62111 اركمان) الفتح  تعاونية 

الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) بوكراع  فريد  السيد 
 62111 اركمان) الفتح  تعاونية 

الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
13)وونيو) االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)1151.

543I

ASMAA MEDIA GROUP

PHYZOTONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

21 البرنو�شي البيضاء، 21111، 
البيضاء املغرب

PHYZOTONE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 22 
مركز التجاري شيشاوة - 21111 

امنتانوت املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.611

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 أبريل) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 83 عمر التاقي) (ة)) تفويت السيد)
 11.111 حصة اجتماعية من أصل)
عبد الكبير) (ة)) حصة لفائدة السيد)

الدسام بتاريخ)17)أبريل)2121.
 83 عمر التاقي) (ة)) تفويت السيد)
 11.111 حصة اجتماعية من أصل)
عبدالقادر) (ة)) حصة لفائدة السيد)

بوكميلة بتاريخ)17)أبريل)2121.
 84 عمر التاقي) (ة)) تفويت السيد)
 11.111 حصة اجتماعية من أصل)
حصة لفائدة السيد)(ة))هشام الزيتو)

بتاريخ)17)أبريل)2121.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
االبتدائية بامنتانوت بتاريخ)11)وونيو)

2121)تحت رقم)119.

544I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE DAOUAIRI AUTO SARL
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جدود للشركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV(MED(V ، 35100، جرسيف 

املغرب

 STE DAOUAIRI AUTO SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
األول تجزئة اكدال ملك اكدال 

2-35 جرسيف - 35111 جرسيف 
املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1463
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2121 وونيو) (14 املؤرخ في)
مسير جدود للشركة السيد(ة))حران)

محمد كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتاريخ)24)وونيو)

2121)تحت رقم)1118/2121.
545I

الراوب كاش)-)ش.)م.)م.-)مساهم واحد)-

الرايب كاش
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الراوب كاش - ش. م. م.- مساهم 
واحد -

تجزئة النهضة 2 رقم ، 339 العرائش 
، 9211، العرائش املغرب

الراوب كاش شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
النهضة 2 رقم ، 339 العرائش. - 

92111 العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6211
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
الراوب) (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

كاش.
خدمة) (- (: بإوجاز) غرض الشركة 

تحويل األموال
أو) التجارية  املعامالت  جميع  (-
أو) املنقولة  أو  الصناعية  أو  املالية 
بشكل) تساهم  قد  التي  العقارية 
مباشر أو غير مباشر في الترويج للهدف)

الرئي�شي للشركة.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- العرائش.) (339 (، رقم) (2 النهضة)

92111)العرائش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: فرح) الراوب  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة الراوب فرح عنوانه(ا))رقم)
493)تجزئة السمارة شارع ج رقم)14 

العرائش)92111)العرائش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الراوب فرح عنوانه(ا))رقم)
493)تجزئة السمارة شارع ج رقم)14 

العرائش)92111)العرائش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
ماي) (26 االبتدائية بالعرائش بتاريخ)

2121)تحت رقم)-.
546I

STE FIDUTRA-COM

 GESLAM SARL (CRÈME ET
)DÉLICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE FIDUTRA-COM
عمارة البركة الطابق 3 رقم 19 شارع 

عالل الفا�شي ، 41111، مراكش 
املغرب

 GESLAM(SARL (CRÈME(ET
DÉLICES) شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 417 
سعادة 6 املحاميد - 41161 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116419
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 GESLAM SARL (CRÈME ET

.(DÉLICES
استغالل) (: غرض الشركة بإوجاز)

مخبزة
معجنات ومعكرونة غذائية.

عنوان املقر االجتماعي):)رقم)417 
41161)مراكش) سعادة)6)املحاميد)-)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 411 (: نزهة) املواسني  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
السيد الصغير محمد):)311)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
 211 (: اومان) الصغير  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
 111 (: ماجدة) الصغير  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة املواسني نزهة عنوانه(ا))
 41111  67 رقم) السباعي  عرصة 

مراكش املغرب.
عنوانه(ا)) محمد  الصغير  السيد 
مراكش) (41111 67)عرصة السباعي)

املغرب.
اومان عنوانه(ا)) الصغير  السيدة 
مراكش) (41111  67 عرصة السباعي)

املغرب.

السيدة الصغير ماجدة عنوانه(ا))
كندا كندا كندا كندا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) محمد  الصغير  السيد 
مراكش) (41111 67)عرصة السباعي)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (28 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125441.
547I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

OMNIFRET
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 AVENUE(HASSAN 1ER(CITY
 DAKHLA(AGADIR(AGADIR،

80000، AGADIR(MAROC
OMNIFRET شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 216 
بلوك ب مدونة الوحدة العيون - 

71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

26519
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) (2118 دجنبر) (25
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OMNIFRET
نقل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع نيابة عن اآلخرين.
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)216 
(- العيون) الوحدة  مدونة  ب  بلوك 

71111)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: املوك عبد هللا) السيد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد املوك عبد هللا عنوانه(ا))
رقم) الوليد ف/12) ابن  خالد  شارع 
11)حي الداخلة اكادور)81111)اكادور)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املوك عبد هللا عنوانه(ا))
رقم) الوليد ف/12) ابن  خالد  شارع 
11)حي الداخلة اكادور)81111)اكادور)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
دجنبر) (27 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2118)تحت رقم)2815/18.
548I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

TUYA BOIS
إعالن متعدد القرارات

 GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard، Al(Qods، Lot 157
 Al(Majd، 1er(Etage، Appart

 N°6، BP 64، Aouama – Tanger،
90000، TANGER(MAROC

TUYA BOIS «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: املنطقة 
الصناعية ، الجماعة القروية 
، بوخالف كزناوة،اقامة رقم: 
132و134 - - طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.21461

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)14)وونيو)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
 269111 من) الشركة  راسمال  رفع 

درهم الى1182111)درهم

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
للشركة) التجاري  النشاط  تغيير 
ومعالجة) الصناعية  النجارة  من 
مع) املالبس  صناعة  الى  األخشاب 

االستيراد والتصدور
قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
من) للشركة  التجاري  االسم  تغيير 
BR CONFECTION(الى(TUYA BOIS:
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

تغيير هدف الشركة
بند رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

تغيير اسم الشركة
بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)

رفع راسمال الشركة
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (24 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)243841.
549I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

TAZI FOURNITURES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard، Al(Qods، Lot 157
 Al(Majd، 1er(Etage، Appart

 N°6، BP 64، Aouama – Tanger،
90000، TANGER(MAROC

TAZI FOURNITURES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 
45 ، حي السليماني - 91111 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117895
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (14
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TAZI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.FOURNITURES
غرض الشركة بإوجاز):)بيع وشراء)

لوازم املكاتب.
زنقة) (13 (: عنوان املقر االجتماعي)
91111)طنجة) (- 45)،)حي السليماني)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 51 (: بوصنطوح) عادل  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
السيدة فاطمة اجبيلو):)51)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عادل بوصنطوح عنوانه(ا))
حي اظهر الجعيدي زنقة داكار رقم)25 

طنجة)91111)طنجة املغرب.
السيدة فاطمة اجبيلو عنوانه(ا))
حي السالم)4)شارع الكويت الرقم251 

طنجة)91111)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عادل بوصنطوح عنوانه(ا))
حي اظهر الجعيدي زنقة داكار رقم)25 

طنجة)91111)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (28 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)243944.
551I

اوطال كونساي

GP PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اوطال كونساي
286 حي النهضة سيدي عالل 

البحراوي ، 15252، سيدي عالل 
املغرب

GP PRO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 31 
شقة 8 زنقة موالي احمد الوكيلي 

حسان الرباط - 11121 الرباط 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
153127

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 GP (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PRO
تجارة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
واملواد) التجميل  منتجات  وترويج 

واملستحضرات الصيدالنية.
 31 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
الوكيلي) احمد  موالي  زنقة  (8 شقة)
الرباط) (11121 (- الرباط) حسان 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الزهراء) فاطمة  حميكي  السيدة 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (511  :

للحصة.
511)حصة) (: السيد اكادرن عزيز)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الزهراء) فاطمة  حميكي  السيدة 
لحسن) سيدي  زنقة  عنوانه(ا))
القرية) البركة  حي  (1 رقم) العاودي 

11131)سال املغرب.
عنوانه(ا)) عزيز  اكادرن  السيد 
 1 زنقة سيدي لحسن العاودي رقم)
حي البركة القرية)11131)سال املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الزهراء) فاطمة  حميكي  السيدة 
لحسن) سيدي  زنقة  عنوانه(ا))
القرية) البركة  حي  (1 رقم) العاودي 

11131)سال املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (23 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2121)تحت رقم)6224.

551I

le(partenaire(fiscal

GARAGE TAWAKOL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

le(partenaire(fiscal
49 شلرع عمر الخطاب طابق 3 رقم 

6 عمارة البركة، 91111، طنجة 
املغرب

GARAGE TAWAKOL شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 11 

اليمن الطابق الثاني رقم 4. - 91111 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117753

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (11
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GARAGE TAWAKOL
تشغيل) (- (: غرض الشركة بإوجاز)
الحدودوة) الصفائح  لصناعة  املرآب 
هياكل) إصالح  ورش  في  واملركبات 

السيارات و
في السوق املحلي) ،)سواء) التجارة)
أو في االستيراد والتصدور)،)والتمثيل)
لجميع) والسمسرة  (، والعمولة) (،
غيار) وقطع  السيارات  ملحقات 
املنتجات) جميع  وكذلك  (، املركبات)

األخرى املماثلة.

 11 زنقة) (: عنوان املقر االجتماعي)
اليمن الطابق الثاني رقم)4. - 91111 

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
اللنجري) البقاش  إبراهيم  السيد 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (111  :

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
اللنجري) البقاش  إبراهيم  السيد 
العوامة) األصفر  الحجر  عنوانه(ا))

91111)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
اللنجري) البقاش  إبراهيم  السيد 
العوامة) األصفر  الحجر  عنوانه(ا))

91111)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)5863.
552I

SAFIGESTRA(مكتب سفي جيسترا للمحاسبة

HIB INDUSTRIE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب سفي جيسترا للمحاسبة 
SAFIGESTRA

 RUE 28 LOTIS(OUMNIA 31
 QUARTIER(BOUAB ، 46000،

SAFI(safi
HIB INDUSTRIE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي بالرقم 

14 تجزئة الزيتونة حي أجنان عيالن 
أسفي. - 46111 اسفي املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9577
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) (2121 أبريل) (26 املؤرخ في)
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ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 HIB INDUSTRIE الوحيد) الشريك 
درهم) (111.111 رأسمالها) مبلغ 
بالرقم) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
14)تجزئة الزيتونة حي أجنان عيالن)
أسفي.)-)46111)اسفي املغرب نتيجة)
ل):)فشل الشركة في تحقيق اهدافها..
بالرقم) ب  التصفية  مقر  و حدد 
14)تجزئة الزيتونة حي أجنان عيالن)

أسفي.)-)46111)اسفي املغرب.)
و عين:

السيد(ة))املهدي التقي وعنوانه(ا))
شارغ) (11 عمارة او اسفي) (14 الرقم)
اسفي) الجدودة  املدونة  الحرية 
(ة)) كمصفي) املغرب  اسفي  (46111

للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
ماي) (25 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

2121)تحت رقم)518.
553I

ASMAA MEDIA GROUP

 ATOUT DEVELOPPEMENT
CONSEIL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

21 البرنو�شي البيضاء، 21111، 
البيضاء املغرب

 ATOUT DEVELOPPEMENT
CONSEIL شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد(في 
طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 شارع 
أوت اورير الطابق الثاني بوركون 
سيدي بليوط بيضاء 21111 

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.311653

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر) (2121 وونيو) (18 في) املؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 ATOUT الوحيد) الشريك  ذات 
 DEVELOPPEMENT CONSEIL
درهم) (100.000،00 رأسمالها) مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجتماعي)3)شارع أوت)
اورير الطابق الثاني بوركون سيدي)
الدارالبيضاء) (21111 بليوط بيضاء)

املغرب نتيجة ل):)عدم االشتغال.
شارع) (3 و حدد مقر التصفية ب)
بوركون) الثاني  الطابق  اورير  أوت 
سيدي بليوط البيضاء)21111)الدالر)

البيضاء)املغرب.)
و عين:

هنري سييفان) أوصافي  السيد(ة))
شارع جوانفيل) (36 جاك وعنوانه(ا))
فرنسا) فرنسا  (94131  94131

كمصفي)(ة))للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) ومحل  املخابرة  محل  لهم 
بالتصفية) العقود والوثائق املتعلقة 
الثاني) الطابق  اورير  أوت  شارع  (3  :

بوركون سيدي بليوط
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)783212.

554I

alexi

M&S CENTRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

alexi
 immeuble 85 rue(idriss(lahraizi

 4 éme(étage(n 19 ، 20300،
casablanca maroc

M&S(CENTRE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تقسيم لي 
آرين شارع2 رقم 21 - 21311 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
514129

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 M&S (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CENTRE
مركز) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

التجميل.
عنوان املقر االجتماعي):)تقسيم لي)
الدار) (21311 -  21 آرين شارع2)رقم)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
عبدالرحماني) سلوى  السيدة 
111)درهم) 511)حصة بقيمة) غرفي):)

للحصة.
 511 (: حالم) ابن  مينة  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
عبدالرحماني) سلوى  السيدة 

غرفي):)511)بقيمة)111)درهم.
 511 (: حالم) ابن  مينة  السيدة 

بقيمة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عبدالرحماني) سلوى  السيدة 
زاوية شارع الدكتور) غرفي عنوانه(ا))
عين) وزنقة  السجلما�شي  محمد 
 21311 بوركون) (2 ش) (1 العاطي ط)

الدار البيضاء)املغرب.
السيدة مينة ابن حالم عنوانه(ا))
اقامة الجراح زنقة عين اوملاس شقة)
الدار) (21311 البيضاء) بوركون  (43

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عبدالرحماني) سلوى  السيدة 
زاوية شارع الدكتور) غرفي عنوانه(ا))
عين) وزنقة  السجلما�شي  محمد 
 21311 بوركون) (2 ش) (1 العاطي ط)

الدار البيضاء)املغرب

السيدة مينة ابن حالم عنوانه(ا))

اقامة الجراح زنقة عين اوملاس شقة)

الدار) (21311 البيضاء) بوركون  (43

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2121)تحت رقم)-.

555I

fidomek

SOCIETE TELEPERFECTO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidomek

 N13 4EME(ETAGE(IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA

 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes(maroc

SOCIETE TELEPERFECTO شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 9 ا 

الطابق الخامس عمارة اميرة 1 شارع 

ابو الحسن املريني مكناس - 51111 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53665

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (14

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE TELEPERFECTO

مركز) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

النداء.
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ا) (9 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
الطابق الخامس عمارة اميرة)1)شارع)
 51111 (- ابو الحسن املريني مكناس)

مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد نور الدون بنقطابة):)1.111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
بنقطابة) الدون  نور  السيد 
مكناس) (4 مرجان) (388 عنوانه(ا))

51111)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
بنقطابة) الدون  نور  السيد 
مكناس) (4 مرجان) (388 عنوانه(ا))

51111)مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (28 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2121)تحت رقم)3164.
556I

FIDUCO TANTAN

EMPLOI DU TP
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCO TANTAN
 AVENUE(HASSAN(II ، 82010،

TAN-TAN maroc
EMPLOI DU TP شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم 

الوطية - 82111 طانطان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5853
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EMPLOI DU TP
البناء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

وأعمال متنوعة.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
طانطان) (82111 (- الوطية) السالم 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: امبارك) اوت  الحسين  السيد 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
امبارك) اوت  الحسين  السيد 
الدراركة) بوبكر  دار  دوار  عنوانه(ا))

81651)أكادور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
امبارك) اوت  الحسين  السيد 
الدراركة) بوبكر  دار  دوار  عنوانه(ا))

81651)أكادور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (28 االبتدائية بطانطان بتاريخ)

2121)تحت رقم)178/2121.
557I

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE AMADA ATLAS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue(abdelkhalek(torres(et(rue
 brahim(roudani 6eme(etage
N°40 ، 30100، FES(MAROC

 SOCIETE AMADA ATLAS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الوفاق 

رقم 9 مكرر بلوك ب زواغة العليا 
فاس - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
64665

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) (2121 أكتوبر) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE AMADA ATLAS SARL
توزيع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

القهوة.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
مكرر بلوك ب زواغة) (9 الوفاق رقم)

العليا فاس)-)31111)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 (: قصدي) عثمان  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
السيدة حبيبة بهدي):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عثمان قصدي عنوانه(ا))
11)شقة) عمارة د) (2 اقامة االدارسة)
فاس) (31111 فاس) ش  ع  ط  (12

املغرب.
عنوانه(ا)) بهدي  حبيبة  السيدة 
اكادور) مارينا  (5 شقة) (21 عمارة)

81111)اكادور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عثمان قصدي عنوانه(ا))
11)شقة) عمارة د) (2 اقامة االدارسة)
فاس) (31111 فاس) ش  ع  ط  (12

املغرب
عنوانه(ا)) بهدي  حبيبة  السيدة 
اكادور) مارينا  (5 شقة) (21 عمارة)

81111)اكادور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
نونبر) (11 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3117.

558I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

MEAT CORNER SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed(Zafzaf(Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
MEAT CORNER SARL AU شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس 

زنقة 6 رقم 45 الطابق السفلي 
سيدي البرنو�شي - 21621 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

518771
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (15
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MEAT (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.CORNER SARL AU
تسويق) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

اللحوم الحالل
تجارية) وعالمات  وصفات  تطوير 
جدودة تعتمد على اللحوم والتوابل)

املغربية..
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الطابق) (45 رقم) (6 زنقة) القدس 
 21621 (- البرنو�شي) السفلي سيدي 

الدار البيضاء)املغرب.
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املدة التي تأسست من أجلها)
الشركة):)99)سنة.

الشركة:) رأسمال  مبلغ 
111.111)درهم،)مقسم كالتالي:

(: اسماء) شريف  السيدة 
111)درهم) 1.111)حصة بقيمة)

للحصة.
األسماء)الشخصية والعائلية)

وصفات ومواطن الشركاء):
اسماء) شريف  السيدة 
الثاني) الحسن  شارع  عنوانه(ا))
العمارة)13)رقم)72111)السمارة)

املغرب.
األسماء)الشخصية والعائلية)

ومواطن مسيري الشركة:
اسماء) شريف  السيدة 
الثاني) الحسن  شارع  عنوانه(ا))
 72111  12 رقم) (13 العمارة)

السمارة املغرب
تم اإلوداع القانوني باملحكمة)
بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
رقم) تحت  (2121 وونيو) (29

.784573
559I

 FIDUCIAIRE A VOTRE
SERVICE

اطابلسمون الكرماعي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة
 FIDUCIAIRE A VOTRE

SERVICE
 RUE(TARIK(IBN(ZIAD(N°10،

 2EME(ETAGE(APPT(N°6
 GUELIZ(MARRAKECH.،
 40000، MARRAKECH

MAROC
اطابلسمون الكرماعي شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

شقة رقم 16 عمارة ف 218 
عملية النجد طريق سيدي 

غانم مراكش - 41111 مراكش 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.83383
العام) الجمع  بمقت�شى 
فبراور) (25 اإلستثنائي املؤرخ في)
تم رفع رأسمال الشركة) (2119
بمبلغ قدره)«3.211.111)درهم«)
إلى) درهم«) (111.111» من) أي 
»3.311.111)درهم«)عن طريق):)
إجراء)مقاصة مع دوون الشركة)

املحددة املقدار واملستحقة.
تم اإلوداع القانوني باملحكمة)
بتاريخ) بمراكش  التجارية 
رقم) تحت  (2119 مارس) (14

.113261
561I

 FIDUCIAIRE A VOTRE
SERVICE

اطابلسمون الكرماعي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 FIDUCIAIRE A VOTRE
SERVICE

 RUE(TARIK(IBN(ZIAD(N°10،
 2EME(ETAGE(APPT(N°6
 GUELIZ(MARRAKECH.،
 40000، MARRAKECH

MAROC
اطابلسمون الكرماعي شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شفة 
رقم 16 عمارة ف 218 عملية 
النجد طريق سيدي غانم - 

41111 مراكش املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.83383

العام) الجمع  بمقت�شى 
أبريل) (14 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
2119)تم تحويل املقر االجتماعي)
رقم) «شفة  من) للشركة  الحالي 
16)عمارة ف)218)عملية النجد)
 41111 (- غانم) سيدي  طريق 
«تجزئة) إلى) املغرب«) مراكش 
 -  54 رقم) شطر7) زهورتاركة 

41111)مراكش املغرب«.
تم اإلوداع القانوني باملحكمة)
 12 بتاريخ) بمراكش  التجارية 
أبريل)2119)تحت رقم)114343.
561I

 FIDUCOMFISC
ELJARMOUNY
AMANA SAID

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

 FIDUCOMFISC
ELJARMOUNY

 Bd. Mohammed(Zafzaf
 Lot. Safia 2 Etage 2 N°6 ،
20600، Casablanca(Maroc

AMANA SAID شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : السالم 
2 مجموعة س زنقة 15 رقم 36 

اهل الغالم - 21641 الدار البيضاء 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.314725
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2121 أبريل) (19 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (AMANA SAID حل)
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (111.111
س) مجموعة  (2 السالم) اإلجتماعي 
زنقة)15)رقم)36)اهل الغالم)-)21641 
لعدم) نتيجة  املغرب  البيضاء) الدار 

تحقيق الهدف.

و عين:
السالمي) سعيد  السيد(ة))
س) مجموعة  (2 السالم) وعنوانه(ا))
 21641 زنقة)15)رقم)36)اهل الغالم)
(ة)) كمصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
السالم) وفي  (2121 أبريل) (19 بتاريخ)
 36 رقم) (15 زنقة) س  مجموعة  (2
الدار البيضاء) (21641 (- اهل الغالم)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 29 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784643.
562I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

SES INDUS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed(Zafzaf(Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
SES INDUS شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

بسمة 2 عمارة 2 رقم 8 عين السبع - 
21251 الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.478977

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
2121)تم تحويل) 19)وونيو) املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 8 رقم) (2 عمارة) (2 بسمة) «اقامة 
الدار البيضاء) (21251 (- عين السبع)
املغرب«)إلى)«21)شارع حسن كوريت)
الطابق الثاني الحي الصناعي) (9 رقم)
الدار) (21251 (- عكاشة عين السبع)

البيضاء)املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)783366.
563I
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CANOCAF SARL

RIF SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 13 

 NADOR ،62111 ،الناظور

MAROC

RIF SERVICES شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي تاويمة 

طريق الرئيسية - 62111 الناظور 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6599

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

2121)تقرر حل) 11)فبراور) املؤرخ في)

ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد)RIF SERVICES)مبلغ)
وعنوان) درهم  (141.111 رأسمالها)

طريق) تاويمة  حي  اإلجتماعي  مقرها 

املغرب) الناظور  (62111 (- الرئيسية)

نتيجة ل):)-)نهاوة نشاط الشركة.

و حدد مقر التصفية ب حي تاويمة)

الناظور) (62111 (- الرئيسية) طريق 

املغرب.)

و عين:

الرابعي) محمد  السيد(ة))
لعري) (4 رقم) (88 زنقة) وعنوانه(ا))

املغرب) الناظور  (62111 الشيخ)

كمصفي)(ة))للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

أبريل) (19 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)716.

564I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

SENSET LUXURY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE(AHLAM 1 ENTRÉE

 B(BUREAU(N° 10 ETAGE 4
 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech(maroc
SENSET LUXURY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
فجوة م 5 الطابق األول الحي 

الصناعي طريق الصويرة - 41111 
مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.119935
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
2121)تم تحويل) 11)وونيو) املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«إقامة فجوة م)5)الطابق األول الحي)
 41111 (- الصويرة) طريق  الصناعي 
الحي) (218 «رقم) إلى) مراكش املغرب«)
الصناعي طريق آسفي مكتب رقم)29 

- 41111)مراكش املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (29 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125519.
565I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

SMP GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجارية أو شعار)

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE(AHLAM 1 ENTRÉE

 B(BUREAU(N° 10 ETAGE 4
 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech(maroc
SMP GROUP «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: عمارة 

جكار ، 55 شارع محمد الخامس، 

شقة 33 جليز - 41111 مراكش 

املغرب.

«إضافة تسمية تجارية أو شعار«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.111121

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

تقرر) (2121 وونيو) (11 في) املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:

Jnan Lotf

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (

وونيو) (29 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125516.

566I

CANOCAF SARL

RIF SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 13 

 NADOR ،62111 ،الناظور

MAROC

RIF SERVICES شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 

تاويمة طريق الرئيسية - 62111 

الناظور املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.6599

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

2121)تقرر حل) 11)فبراور) املؤرخ في)

RIF SERVICES)شركة ذات مسؤلية)

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعنوان) درهم  (141.111 رأسمالها)

طريق) تاويمة  حي  اإلجتماعي  مقرها 

املغرب) الناظور  (62111 (- الرئيسية)

نتيجة ل-)نهاوة نشاط الشركة.

و عين:
الرابعي) محمد  السيد(ة))
لعري) (4 رقم) (88 زنقة) وعنوانه(ا))
املغرب) الناظور  (62111 الشيخ)

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)14)فبراور)2121)وفي حي تاويمة)
الناظور) (62111 (- الرئيسية) طريق 

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
أبريل) (19 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)717.

567I

NADOFISC SARL

TRB NADOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NADOFISC SARL
شارع 3 مارس زنقة قرطبة عمارة 
7 شقة رقم 2 الناضور ، 62111، 

الناضور املغرب
TRB NADOR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الجيش امللكي رقم° 414 الطابق 
الثالث رقم 3 الناظور - 62712 

الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22419
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRB (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NADOR
النقل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
نقل) (+ للبضائع) والدولي  الوطني 
االستيراد) للغير+) االرساليات 

والتصدور.
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شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الطابق) (414 رقم°) امللكي  الجيش 
 62712 (- الناظور) (3 رقم) الثالث 

الناضور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (511 (: السيد بشار محمد)

بقيمة)111)درهم للحصة.
حصة) (511 (: السيد بشار أحمد)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) السيد بشار محمد عنوانه(ا))
سلوان الناظور) (12 تاوريرت بوستة)

62712)الناضور املغرب.
السيد بشار أحمد عنوانه(ا))دوار)
الناظور) سلوان  بوستة  تاوريرت 

62712)الناضور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
حي) السيد بشار محمد عنوانه(ا))
سلوان الناظور) (12 تاوريرت بوستة)

62712)الناضور املغرب
السيد بشار أحمد عنوانه(ا))دوار)
الناظور) سلوان  بوستة  تاوريرت 

62712)الناضور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
19)وونيو) االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)1219.
568I

AZIRAR CONSULTING S.A.R.L

 AZIRAR CONSULTING
S.A.R.L. AC

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

تأسيس شركة
AZIRAR CONSULTING S.A.R.L
12 الحي اإلداري، زنقة أنجي 14، 
الناظور ، 62111، الناظور املغرب

 AZIRAR CONSULTING S.A.R.L.
AC شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 الحي 
اإلداري، زنقة أنجي 14، الناظور - 

62111 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 
21599

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) (2121 فبراور) (11
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 AZIRAR CONSULTING S.A.R.L.

.AC
(: بإوجاز) الشركة  غرض 
املحاسبة،) خدمات  االستشارات،)
البشرية،) املوارد  الشركات،) تاسيس 

ترجمة الوثائق،)إدارة األعمال.
الحي) (12 (: عنوان املقر االجتماعي)
(- الناظور) (،14 أنجي) زنقة  اإلداري،)

62111)الناظور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
-

 1111 (: ازيرار) اوناس  السيدة 
بقيمة)111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ازيرار  اوناس  السيدة 
الناظور) (225 رقم) ميمون  اوالد  حي 

62111)الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ازيرار  اوناس  السيدة 
الناظور) (225 رقم) ميمون  اوالد  حي 

62111)الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)15)فبراور)

2121)تحت رقم)351.
569I

CABINET FUDICIAIRE OUADOUD AHMED

 AABIDI DISTRIBUTION
«(EXPRESS» (ADE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 CABINET FUDICIAIRE
OUADOUD AHMED

 N° 214 LOT(AIN(AGHBAL
 AHADAF ، 53100، AZROU

MAROC
 AABIDI DISTRIBUTION

EXPRESS» (ADE)« شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 23 
رقم 32 مكرر بويقور -احداف - 

53111 ازرو املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1577
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 أبريل) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AABIDI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
 DISTRIBUTION EXPRESS«

.»((ADE
نقل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع لصالح الغير
االستيراد والتصدور

اشغال مختلفةاو البناء.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- -احداف) 32)مكرر بويقور) رقم) (23

53111)ازرو املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 611.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (311 (: السيد جواد ماخى)

بقيمة)111)درهم للحصة.
السيد عبيدي ارقيع):)311)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ماخى  جواد  السيد 
32حي بويقور)-احداف) 23)رقم) زنقة)

53111)ازرو املغرب.

عنوانه(ا)) ارقيع  عبيدي  السيد 

غرناطة) حي  رشيد  موالي  شارع 

54453)مريرت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ماخى  جواد  السيد 
32حي بويقور)-احداف) 23)رقم) زنقة)

53111)ازرو املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (29 بتاريخ) بازرو  االبتدائية 

2121)تحت رقم)241.

571I

FREE COMPTA SARL

FTK COMPANY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FREE COMPTA SARL

 AV.CADI(AYAD & MAGNOLIAS

 IMMB.ABA(SOFIANE 3° ETAGE

 N°17 ، 90020، TANGER

MAROC

FTK COMPANY شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

القا�شي عياض ومغنولياس اقامة 

ابا سفيان الطابق 3 الرقم17 - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

112853

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وناور) (25

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 FTK (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COMPANY
(: بإوجاز) الشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIERE
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
القا�شي عياض ومغنولياس اقامة ابا)
سفيان الطابق)3)الرقم17 - 91111 

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 AZGAT MOHAMED السيد)
درهم) (1.111 بقيمة) حصة  (: 111

للحصة.
 AZGAT MOHAMED : السيد)

111)بقيمة)1.111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 AZGAT MOHAMED السيد)
عنوانه(ا))شارع ابن الدنف رقم)4)حي)

النزاهة)91111)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 AZGAT MOHAMED السيد)
عنوانه(ا))شارع ابن الدنف رقم)4)حي)

النزاهة)91111)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
فبراور) (11 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)1363.
571I

STE ONEMIX SARL

STE EXOCIO SARL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE EXOCIO SARL AU
الشركة املحاسبة الكبرى ف.ا.م 

ش.م.م 7 زنقة العراق اقامة الصفا 
واملروة الطابق االول رقم 17 طنجة، 

91111، طنجة املغرب

STE EXOCIO SARL شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املجد 

زنقة حمص رقم 67 طنجة - 91111 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117945

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EXOCIO SARL
غرض الشركة بإوجاز):)الخياطة.

عنوان املقر االجتماعي):)حي املجد)
زنقة حمص رقم)67)طنجة)-)91111 

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 111 (: السيد مصطفى الهشيمي)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
 111 (: السيد مصطفى الهشيمي)

بقيمة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الهشيمي) مصطفى  السيد 
القدومة) البرانص  حي  عنوانه(ا))

طنجة)91111)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الهشيمي) مصطفى  السيد 
القدومة) البرانص  حي  عنوانه(ا))

طنجة)91111)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (29 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)243987.
572I

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

GSA PROTECTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE
 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
GSA PROTECTION شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 244 

طريق اوالد زيان زنقة 72 رقم 21 
الدارالبيضاء - 21111 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

494617
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) (2121 مارس) (11
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 GSA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROTECTION
غرض الشركة بإوجاز):)•)خدمات)

املراقبة واألمن..
 244 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 21 رقم) (72 زنقة) زيان  اوالد  طريق 
21111)الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: سعيد) الكومري  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الكومري سعيد عنوانه(ا))
267)طريق اوالد زيان إقامة السعادة)

الدارالبيضاء) (21111  14 الشقة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الكومري سعيد عنوانه(ا))

267)طريق اوالد زيان إقامة السعادة)

الدارالبيضاء) (21111  14 الشقة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

مارس)2121)تحت رقم)771241.

573I

SBAITEX

SBAITEX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SBAITEX

 N 28 BLOC 1 AIN(DRISSI(SEHB

 EL(OUARD(FES ، 30000، FES

MAROC

SBAITEX شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 28 بلوك 

1 عين دري�شي سهب الورد فاس 

31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68615

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (21

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SBAITEX

استيراد) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

وتصدور.
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28)بلوك) عنوان املقر االجتماعي):)

فاس) الورد  سهب  دري�شي  عين  (1

31111)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: السباعي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد السباعي عنوانه(ا))

1)عين دري�شي سهب الورد) بلوك) (28

31111)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد السباعي عنوانه(ا))

1)عين دري�شي سهب الورد) بلوك) (28

31111)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (29 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3163/2121.

574I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

 PRESTO بريسطو رنت كار

RENT CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MOHAMED EL KARRICHE

COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 الطابق 

األول تطوان ، 93111، تطوان 

املغرب

 PRESTO RENT بريسطو رنت كار

CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع جبل 

طوبقال زنقة د رقم 11 تطوان - 

93111 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

29785

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)بريسطو)
.PRESTO RENT CAR(رنت كار

كراء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

11)تطوان) جبل طوبقال زنقة د رقم)

- 93111)تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد حمزة العولة):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.

 511 (: السيد عبد الجبار اعلوش)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) العولة  حمزة  السيد 

 12 رقم) املؤمنين  أم  حفصة  شارع 
زنقة)12)درب أ تطوان)93111)تطوان)

املغرب.

اعلوش) الجبار  عبد  السيد 

شارع حفصة أم املؤمنين) عنوانه(ا))
زنقة)3)رقم)16)تطوان)93111)تطوان)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) العولة  حمزة  السيد 
شارع حفصة ام املؤنين رقم)12)زنقة)

تطوان) (93111 تطوان) أ  درب  (12

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (22 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1675.

575I

fitocep

EURO TRANSMAIL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fitocep

 RCE BUREAU ZINEB AV

 ABDELAH BENCHEROUN

 APP 16 3EME(ETAGE(FES(VN ،

30000، FES(MAROC

EURO TRANSMAIL شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 113 حي 

باب الغول ظهر املهراز متجر3 - 

31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68641

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (15

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 EURO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRANSMAIL

النقل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع.

 113 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 - حي باب الغول ظهر املهراز متجر3 

31111)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: الشركي) أحمد  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الشركي  أحمد  السيد 

باب) (1 الطابق) (1 الشقة) (113 عمارة)

فاس) (31111 املهراز) ظهر  الغول 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) الشركي  أحمد  السيد 

باب) (1 الطابق) (1 الشقة) (113 عمارة)

فاس) (31111 املهراز) ظهر  الغول 

املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ)-)تحت رقم)-.

576I

SAFAA

STE SOUMER POISON
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SAFAA

 N°4 AV(ZARQTOUNI(VN ،

46000، SAFI(MAROC

STE SOUMER POISON شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 2 زنقة 

7 العريسة اسفي - 46111 اسفي 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6993

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر حل) (2121 وونيو) (11 املؤرخ في)

ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

 STE SOUMER الوحيد) الشريك 

 111.111 رأسمالها) مبلغ  (POISON

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم)

 46111 (- العريسة اسفي) (7 زنقة) (2

انخفاض) (: ل) نتيجة  املغرب  اسفي 

املبييعات.

 2 رقم) التصفية ب  مقر  و حدد 

 46111 (- اسفي) العريسة  (7 زنقة)

اسفي املغرب.)
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و عين:
السيد(ة))عزيز السومر وعنوانه(ا))
رقم)2)زنقة)7)العريسة اسفي)46111 

اسفي املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (31 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1116.

577I

موثقة

LIFE›S SOLUTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موثقة
6 زنقة ستين، اقامة سكينة، 

الطابق السفلي رقم 2 ، 21116، 
الدار البيضاء املغرب

LIFE›S SOLUTION شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 
البيضاء، شقة 35، عمارة رباح، 
تقاطع زنقة سانت عمر وسانت 
ميشال، بلفدور - 21313 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

146811
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2116 وناور) (16
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LIFE’S (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.SOLUTION

التدقيق) (: غرض الشركة بإوجاز)
واالستشارة.

الدار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رباح،) عمارة  (،35 شقة) البيضاء،)
وسانت) عمر  سانت  زنقة  تقاطع 
الدار) (21313 (- بلفدور) ميشال،)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسمال  مبلغ 

100.000،00)درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: عمار) سهام  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) عمار  سهام  السيدة 
شارع) (، كاليفورنيا) (، البيضاء) الدار 
ميامار)8)،)رقم)25 111)الدار البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) عمار  سهام  السيدة 
شارع) (، كاليفورنيا) (، البيضاء) الدار 
الدار) (1111  25 رقم) (، (8 ميامار)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.
578I

PROXY FINANCE

 PHARMA PROMOTION
PHARMACEUTICAL PLUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PROXY FINANCE
 Angle Yaacoub El Mansour
 Et(Av(Allal(El(Fassi، Imm 24
 (espace(Assafwa)، 3eme

 Etage، Bureau(N° 23 ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 PHARMA PROMOTION
PHARMACEUTICAL PLUS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الخليل 1 املحاميد اسكجور رقم 

142 - 41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56361
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) (2113 مارس) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 PHARMA PROMOTION

.PHARMACEUTICAL PLUS
تاجر) (- (: بإوجاز) الشركة  غرض 

أدوات الطب الجراحي)(الصيدلة).
-)االستيراد والتصدور.)

-)تاجر مستحضرات تجميل..
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم) اسكجور  املحاميد  (1 الخليل)

142 - 41111)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 51.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (451 (: السيد هشام عزيز)

بقيمة)111)درهم للحصة.
 51 (: خالي) اوت  زينب  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) عزيز  هشام  السيد 
املحاميد اسكجور) (1 الخليل) تجزئة 

رقم)142 41111)مراكش املغرب.
السيدة زينب اوت خالي عنوانه(ا))
املحاميد اسكجور) (1 الخليل) تجزئة 

رقم)142 41111)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة زينب اوت خالي عنوانه(ا))
املحاميد اسكجور) (1 الخليل) تجزئة 

رقم)142)مراكش مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
أبريل) (11 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2113)تحت رقم)61817.
579I

PROXY FINANCE

 INSTITUT

PHARMACEUTIQUE BIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

PROXY FINANCE

 Angle Yaacoub El Mansour

 Et(Av(Allal(El(Fassi، Imm 24

 (espace(Assafwa)، 3eme

 Etage، Bureau(N° 23 ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 INSTITUT PHARMACEUTIQUE

BIO شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الخليل 1 املحاميد اسكجور رقم 

142 - 41111 مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.56361

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2119 شتنبر) (19 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»611.111)درهم«)أي من)«411.111 

درهم«) (1.111.111» إلى) درهم«)
مقاصة مع دوون) إجراء) (: عن طريق)

الشركة املحددة املقدار واملستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

شتنبر) (16 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2119)تحت رقم)117944.

581I

PROXY FINANCE

 PHARMA PROMOTION

 PHARMACEUTICAL PLUS
إعالن متعدد القرارات

PROXY FINANCE

 Angle Yaacoub El Mansour

 Et(Av(Allal(El(Fassi، Imm 24

 (espace(Assafwa)، 3eme

 Etage، Bureau(N° 23 ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 PHARMA PROMOTION

PHARMACEUTICAL PLUS
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«شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 
الخليل 1 املحاميد اسكجور رقم 

142 - 41111 مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.56361

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)24)ووليوز)2114

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
إقالة املسيرة السيدة زينب اوت خالي

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
السيد) للشركة  جدود  مسير  تعيين 

هشام عزيز
قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

إتخاذ اختصار لتسمية الشركة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)14:)الذي ونص على ماولي:)
صاحب) عزيز  هشام  السيد  تعين 
 E545416 رقم) الوطنية  البطاقة 
مسير جدود لشركة واعطائه سلطة)

التوقيع
على) ونص  الذي  (:3 رقم) بند 
التسمية) ذات  شركة  ماولي:)
 PHARMA PROMOTION
 PHARMACEUTICAL PLUS

4P(واختصار تسمية الشركة في
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
غشت) (25 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2114)تحت رقم)69156.
581I

AMGHAR MOHAMED

UNIVERSEL CHAUX DOL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،
SEFROU MAROC

UNIVERSEL CHAUX DOL شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 15 

دوار اوالد الطيب باص الطيب فاس 

- 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67457

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) (2121 مارس) (31

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.UNIVERSEL CHAUX DOL

-تاجر في) (: غرض الشركة بإوجاز)

انتاج وبيع الجير)

-مقاول في نقل البضائع.
 15 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

دوار اوالد الطيب باص الطيب فاس)

- 31111)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد العالي خلفوني):)1.111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

خلفوني) العالي  عبد  السيد 
عنوانه(ا))رقم)51)عمارة اي حي الفرح)

املسيرة فاس)31111)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

خلفوني) العالي  عبد  السيد 
عنوانه(ا))رقم)51)عمارة اي حي الفرح)

املسيرة فاس)31111)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

أبريل) (22 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)1955/2121.

582I

PROXY FINANCE

 INSTITUT

 PHARMACEUTIQUE BIO
إعالن متعدد القرارات

PROXY FINANCE

 Angle Yaacoub El Mansour

 Et(Av(Allal(El(Fassi، Imm 24

 (espace(Assafwa)، 3eme

 Etage، Bureau(N° 23 ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 INSTITUT PHARMACEUTIQUE

BIO «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

الخليل 1 املحاميد اسكجور رقم 

142 - 41111 مراكش املغرب.

«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.56361

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)19)نونبر)2119

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ونص  الذي  (:1 رقم) قرار 

وتوزيع) ترويج  نشاط  حذف  ماولي:)

منتجات الحمية واملكمالت الغذائية)

ومنتجات الصيدلة واضافة النشاط)

وتوزيع) وتخزين  وتعبئة  إنتاج  التالي 

املكمالت الغذائية.

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

تعدول البند رقم)2 

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

اضافة النشاط إنتاج وتعبئة وتخزين)

ألنشطة) الغذائية  املكمالت  وتوزيع 

الشركة السابقة

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

دجنبر) (18 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2119)تحت رقم)11741.

583I

هشام عثماني

ISCANE EL AFIF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

هشام عثماني
شارع عمر بن الخطاب اقامة ماص 

بالوماص 2 الطابق 3 رقم 77 ، 
91131، طنجة املغرب

ISCANE EL AFIF شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 
 Lotissement(Tangier(offshore

 plaza Résidence BADR II
 Magasin(n°3 TANGER - 90000

طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.31111

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 مارس) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):
العفيف) بدر  (ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (511
(ة)) السيد) لفائدة  حصة  (5.111
مارس) (18 بتاريخ) العفيف  التهامي 

.2121
واسين) محمد  (ة)) السيد) تفويت 
اجتماعية من) حصة  (511 العفيف)
السيد) لفائدة  حصة  (5.111 أصل)
(ة))التهامي العفيف بتاريخ)18)مارس)

.2121
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
أبريل) (13 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)241323.
584I

مولدافيت

ماك ميد
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مولدافيت
 RUE(ENCASTREMENT، RC،19
 BOURGOGNE - CASABLANCA،
20053، CASABLANCA(MAROC

ماك ميد شركة ذات مسؤلية



14665الجريدة الرسمية عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121) 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق 2 الشقة رقم 

6 -الدار البيضاء - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

512125

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 أبريل) (14

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

ماك) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ميد.
مقاول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

التركيبات الكهربائية.

46)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

رقم) الشقة  (2 الطابق) الزرقطوني 

الدار) (21111 (- البيضاء) -الدار  (6

البيضاء)املغرب..

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: محمد) ووسفي  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) محمد  ووسفي  السيد 

األلفة) حي  (19 ورقم) بلوك 

الدارالبيضاء) (21111 الدارالبيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) محمد  ووسفي  السيد 

األلفة) حي  (19 ورقم) بلوك 

الدارالبيضاء) (21111 الدارالبيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2121)تحت رقم)-.
585I

CAFIGEC

MOROCCAN COSMETICS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAFIGEC
 rue(al، fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al، fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa
maroc

 MOROCCAN COSMETICS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 411 ، 

شارع الزرقطوني اقامة حماد 11 - 
21111 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.451393
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) (2121 12)مارس) املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 MOROCCAN الوحيد) الشريك 
رأسمالها) مبلغ  (COSMETICS
مقرها) وعنوان  درهم  (111.111
الزرقطوني) شارع  (، (411 اإلجتماعي)
الدار) (21111  -  11 حماد) اقامة 
البيضاء)املغرب نتيجة ل):)أزمة مالية)

واقتصادوة.
(، (411 التصفية ب) مقر  و حدد 
 -  11 شارع الزرقطوني اقامة حماد)

21111)الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

السيد(ة))هبة بنجلون وعنوانه(ا))
تجزئة الوفاق11)رقم)135)س الشقة)
11 21111)تمارة املغرب كمصفي)(ة))

للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

مارس)2121)تحت رقم)767837.

586I

PROXY FINANCE

 ENSEIGNE «4P» INSTITUT 
PHARMACEUTIQUE BIO

إعالن متعدد القرارات

PROXY FINANCE
 Angle Yaacoub El Mansour
 Et(Av(Allal(El(Fassi، Imm 24
 (espace(Assafwa)، 3eme

 Etage، Bureau(N° 23 ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 ENSEIGNE »4P» INSTITUT 
PHARMACEUTIQUE BIO «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 
الخليل 1 املحاميد اسكجور رقم 

142 - 41111 مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.56361

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)14)دجنبر)2116

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

رفع رأسمال الشركة
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

تخصيص أسهم جدودة وتوزيعها
قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
النظام) من  و7) (6 املادتين) تعدول 

األسا�شي
قرار رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)
إدراج شعار تجاري وتحدوث النظام)

األسا�شي)
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ونص  الذي  (:6 رقم) بند 
ماولي:)دم الشركاء)املساهمة النقدوة)
التوزيع الجدود لرأس املال) (: التالية)
-السيدة زينب اوت خالي) (: هو كالتالي)
بمبلغ)41111درهم د)-)السيد هشام)

عزيز بمبلغ)361111درهم

على) ونص  الذي  (:7 رقم) بند 
في) الشركة  رأسمال  حدد  ماولي:)
الف) مئة  (اربع  411111درهم) مبلغ)
درهم)،)مقسمة إلى)4111حصة)(اربع)
منها) واحدة  كل  قيمة  حصة)) الف 
مخولة) درهم)) (مائة  100،00درهم)
اوت) زينب  السيدة  كالتالي  لشركاء)
خالي)411حصة)-)السيد هشام عزيز)

3611حصة درهم
بند رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
 INSTITUT التسمية) ذات  شركة 
 PHARMACEUTIQUE BIO

 INPHAB(وشعارها التجاري
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
فبراور) (27 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2117)تحت رقم)86319.

587I

ADEX CONSEIL

CONSTRUSARL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADEX CONSEIL
 rue de lille et bd emile zola 36
 n°7 belvedere(casa ، 20360،

casa maroc
CONSTRUSARL شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 36 زنقة 

ليل وشارع اوميل زوال بلفدور - 
21361 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

214489
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) (2111 فبراور) (26
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONSTRUSARL
انتاج) (- (: بإوجاز) الشركة  غرض 

وتوزيع مواد البناء
-)اشغال البناء

-)اشغال الصرف الصحي
اشغال) ومعدات  االت  كراء) (-

البناء.
زنقة) (36 (: عنوان املقر االجتماعي)
(- بلفدور) زوال  اوميل  وشارع  ليل 

21361)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 TOUFANI السيد)
MOHAMMED : 111)حصة بقيمة)

111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 TOUFANI السيد)
عنوانه(ا)) (MOHAMMED
 BD BIRANZARANE 21511

.CASABLANCA MAROC
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 TOUFANI السيد)
عنوانه(ا)) (MOHAMMED
 BD BIRANZARANE 21511

CASABLANCA MAROC
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.
588I

AMGHAR MOHAMED

 STE PROMO EL NASSER
MULTI SERVICES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،
SEFROU MAROC

 STE PROMO EL NASSER MULTI

SERVICES شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس عمارة 18 املدونة 

الجدودة - 31111 صفرو املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3143

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)18)مارس)2121)تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 18 عمارة) الخامس  محمد  «شارع 

صفرو) (31111 (- الجدودة) املدونة 

مسجد) جوار  (2 «رقم) إلى) املغرب«)

صفرو) (31111 (- املنزل) مطرناغة 

املنزل)«.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

ماي) (16 بتاريخ) بصفرو  االبتدائية 

2121)تحت رقم)328.

589I

ADEX CONSEIL

CONSTRUSARL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

ADEX CONSEIL

 rue de lille et bd emile zola 36

 n°7 belvedere(casa ، 20360،

casa maroc

CONSTRUSARL شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 36 زنقة 

ليل وشارع اوميل زوال بلفدور - 

21361 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت) (2114 أبريل) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):

 MOHAMMED((ة)(تفويت السيد
اجتماعية) حصة  (TOUFANI 111
حصة لفائدة السيد) (111 من أصل)
 ABDERRAHIM BENDAHAN (ة))

بتاريخ)14)أبريل)2114.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
 31 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

دجنبر)2114)تحت رقم)557335.
591I

ADEX CONSEIL

CONSTRUSARL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ADEX CONSEIL
 rue de lille et bd emile zola 36
 n°7 belvedere(casa ، 20360،

casa maroc
CONSTRUSARL شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 36 زنقة 
ليل وشارع اوميل زوال بلفدور 36 

زنقة ليل وشارع اوميل زوال بلفدور 
21361 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) (2114 غشت) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 ABDERRAHIM((ة)(تفويت السيد
حصة اجتماعية) (BENDAHAN 91
من أصل)91)حصة لفائدة السيد)(ة))
 17 بتاريخ) (BUSINESS PROGRESS

غشت)2114.
(ة)) السيد) تفويت 
 ABDERRAHIM BENDAHAN 11
حصة اجتماعية من أصل)11)حصة)
 ABDELHALIM (ة)) السيد) لفائدة 
 17 بتاريخ) (NAJIB CHERKAOUI

غشت)2114.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتنبر)2114)تحت رقم)781916.
591I

CAFIGEC

HILI CONSULTING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAFIGEC

 rue(al، fourat 2éme(etage 39

 maarif 39 rue(al، fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

HILI CONSULTING شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 11 

زنقة عزيز بالل الطابق 5 شارع 

الزرقطوني معاريف - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.311697

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر) (2121 فبراور) (11 في) املؤرخ 

محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 

 HILI الوحيد) الشريك  ذات 

رأسمالها) مبلغ  (CONSULTING

مقرها) وعنوان  درهم  (111.111

بالل) عزيز  زنقة  (11 رقم) اإلجتماعي 

الطابق)5)شارع الزرقطوني معاريف)-)

الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (21111

ل):)أزمة مالية واقتصادوة.

رقم) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

شارع) (5 زنقة عزيز بالل الطابق) (11

الدار) (21111 (- الزرقطوني معاريف)

البيضاءؤ املغرب.)

و عين:

السيد(ة))هبة بنجلون وعنوانه(ا))

تجزئة الوفاق11)رقم)135)س الشقة)

11 21111)تمارة املغرب كمصفي)(ة))

للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
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باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

مارس)2121)تحت رقم)767836.
592I

ADEX CONSEIL

CONSTRUSARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ADEX CONSEIL
 rue de lille et bd emile zola 36
 n°7 belvedere(casa ، 20360،

casa maroc
CONSTRUSARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 36 زنقة 
ليل وشارع اوميل زوال بلفدور 36 

زنقة ليل وشارع اوميل زوال بلفدور 
21361 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2118 فبراور) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 NAJIB (ة)) السيد) تفويت 
 ABDELHALIMM CHERKAOUI
أصل) من  اجتماعية  حصة  (11
(ة)) السيد) لفائدة  حصة  (11
بتاريخ) (ALAEDDINE CHERKAOUI

12)فبراور)2118.
 BUSINESS (ة)) السيد) تفويت 
اجتماعية) حصة  (PROGRESS 91
من أصل)91)حصة لفائدة السيد)(ة))
بتاريخ) (ALAEDDINE CHERKAOUI

12)فبراور)2118.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
 21 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

مارس)2118)تحت رقم)81115.
593I

ADEX CONSEIL

CONSTRUSARL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ADEX CONSEIL

 rue de lille et bd emile zola 36
 n°7 belvedere(casa ، 20360،

casa maroc
CONSTRUSARL شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 36 زنقة 
ليل وشارع اوميل زوال بلفدور 36 

زنقة ليل وشارع اوميل زوال بلفدور 
21361 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) (2121 ماي) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 Alaeddine (ة)) السيد) تفويت 
اجتماعية) حصة  (cherkaoui( 100
لفائدة) حصة  (111 أصل) من 
 NAJIB ABDELHALIM (ة)) السيد)
CHERKAOUI)بتاريخ)14)ماي)2121.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
 12 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)781916.
594I

FLASH ECONOMIE

ACTIPRO اكتبرو
إعالن متعدد القرارات

اكتبرو
شركة ذات مسؤولية محدودة

تعدول
بالدار) وقع  عرفي  لعقد  طبقا 
 21/15/2121 بتاريخ) البيضاء)
بمقر) استثنائي  عام  جمع  عقد  تم 
ذات) شركة  (اكتبرو)) الشركة)

مسؤولية محدودة
االستثنائي) العام  الجمع  قرر  (1-
الجدود) املسير  املوافقة على تسمية 
الوحيد السيد سمير املزواري وتغييره)
الشركة) من  املستقلين  باملسيرون 
السيد سمير املزواري والسيد شناوي)

نوردون.)
-2بيع حصص.

االستثنائي) العام  الجمع  قرر 
حصة بقيمة) (661 املوافقة على بيع)
بنسبة) للحصة  درهم  (111 اسمية)

٪100)من شركة(اكتبرو)شركة ذات)

مسؤولية محدودة اململوكة للسيدة)

فضالوي وامنة)(331))حصة والسيد)

شناوي نوردون)(331))حصة لصالح)

سمير املزواري.

االستثنائي) العام  الجمع  قرر 
القانون) من  و7) (6 البند) تعدول 

كما) أصبح  الذي  للشركة  األسا�شي 

ولي:

البند)6:)الوديعة/

-)لقد قام الشريك الوحيد بوديعة)

بالشركة نقدا وهي كالتالي:)
املزواري) سمير  السيد 

100،000.00)درهم

هو) املجموع  وكون  بدالك  (

100،000.00)درهم

)البند)7:)الوديعة/

تم تحدود رأس املال بمبلغ مئة) (-

(، درهم)) (100،000.00) درهم) ألف 

مبلغ املساهمات املذكورة أعاله.

الحصص) هذه  تخصيص  وتم 

التالية) بالنسب  الوحيد  للشريك 

وتمثل مقدار مساهمته)،)وهي كالتالي:)

)سمير املزواري)111111.11 

)املجموع)111111.11

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

783177)بتاريخ)17/16/2121

باملحكمة) التجاري  السجل  تم 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

22544)بتاريخ)17/16/2121 

595I

S.H EXPERTISE

MAROC ETANCHE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

S.H EXPERTISE

 Rue Chrarda RDC ،11

 Derb Loubila Bourgogne

 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC

MAROC ETANCHE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 128 زنقة 
العرعار الطابق 2 املكتب 6 - 21251 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

517385
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAROC ETANCHE
مقاول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
بناء) وأشغال  املائي  العزل  أشغال 

عامة.
عنوان املقر االجتماعي):)128)زنقة)
العرعار الطابق)2)املكتب)6 - 21251 

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (511 (: السيد عادل وهبي)

بقيمة)111)درهم للحصة.
 511 (: البحري) سلمى  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة سلمى البحري عنوانه(ا))
رقم) العيا�شي  زنقة جبل  (1 العنتروة)
الحي املحمدي) (6 3)شقة) طابق) (117

21571)البيضاء)املغرب.
عنوانه(ا)) وهبي  عادل  السيد 
إقامة جنان الزيتون م س)7)طابق)3 
شقة)61)عمارة)3)بني وخلف املحمدوة)

28815)البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سلمى البحري عنوانه(ا))
رقم) العيا�شي  زنقة جبل  (1 العنتروة)
الحي املحمدي) (6 3)شقة) طابق) (117

21571)البيضاء)املغرب
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عنوانه(ا)) وهبي  عادل  السيد 
طابق)3)شقة)61)عمارة)3)بني وخلف)

املحمدوة)28815)البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.

596I

THALAL CONSULTANTS

HOM
تأسيس شركة املساهمة

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE(TARIK(BNOU
 ZIAD(APPT(N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
HOM «شركة املساهمة« 

 B43 :وعنوان مقرها االجتماعي
 11 PALMERAIE(VILLAGE

MARRAKECH -، 40000 مراكش 
املغرب

إعالن عن تأسيس « شركة 
املساهمة«

رقم التقييد في السجل التجاري 
.116181

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (18
األسا�شي لشركة املساهمة باملميزات)

التالية:
شكل الشركة):)شركة املساهمة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
.HOM(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

شركة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
قابضة.

 B43 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 11 PALMERAIE VILLAGE
مراكش) (MARRAKECH - 41111

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.
الشركة) رأسمال  ويبلغ 

19.611.111)درهم،
مقسم كالتالي:

حصة) (1 (: السيدة امال الشادلي)
بقيمة)111)درهم للحصة.

 1 (: بنبيكة) السيدة حسن مالك 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

عبد) بن  مستهيل  رخيوت  السيد 

2)حصة بقيمة) (: العالم بن مستهيل)

211)درهم للحصة.

بن) العالم  عبد  رخيوت  السيد  (

بقيمة) (97998 (: مستهيل بن نصيب)

111)درهم.

 97998 (: السيد العيادي بنبيكة)

بقيمة)111)درهم.

مجلس) أعضاء) أو  املتصرفون 

الرقابة:)

السيد العيادي بنبيكة بصفته(ا))
رئيس مجلس االدارة عنوانه(ا))شارع)

محمد السادس اقامة اوفيرناج عمارة)

مراكش) الشتوي  الحي  (11 الشقة) ا 

41111)مراكش املغرب

بن) العالم  عبد  رخيوت  السيد 
اداري) مستهيل بن نصيب بصفته(ا))

عنوانه(ا))سلطنة عمان)211)صاللة)

عمان

بصفته(ا)) الشادلي  امال  السيدة 

محمد) شارع  عنوانه(ا)) ادارية 

ا) عمارة  اوفيرناج  اقامة  السادس 

مراكش) الشتوي  الحي  (11 الشقة)

41111)مراكش املغرب

مراقب أو مراقبي الحسابات):

السيد زهير طالل)(ا)بصفته خبير)

 23 عنوانه(ا)) الحسابات  ومدقق 
زنقة طارق بن زياد عمارة اكنسوس)

الشقة28 41111)مراكش املغرب

األسا�شي) النظام  مقتضيات 

وتوزيع) االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح):

في املئة من) (5 التكوين االحتياطي)

االرباح دون ان تتجاوز)11)في املئة من)
راس املال الشركة.

املنصوص) الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص):

ال�شيء)وذكر.
بقبول) متعلقة  مقتضيات 

تفويت) لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول)

له البث في طلبات القبول):

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (17 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125119.
597I

HOTELMA GESTION

HOTELMA GESTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

HOTELMA GESTION
372 املسار 372 املسار، 41111، 

مراكش املغرب
HOTELMA GESTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 18 شارع 

الحسن الثاني جليز 18 شارع الحسن 
الثاني جليز 41111 مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.57919
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2121 نونبر) (23 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 18 جليز) الثاني  الحسن  شارع  (18«
 41111 جليز) الثاني  الحسن  شارع 
املسار) (372» إلى) املغرب«) مراكش 
372)املسار)41111)مراكش املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (17 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)6923.
598I

TT COMPTA SARL

HALA ANDALUCIA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

TT COMPTA SARL
 AV MOULAY YOUSSEF RES

 IMANE(NO 3 ، 90010، TANGER
MAROC

HALA ANDALUCIA شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
 RUE 31 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 LAFAYETTE(RES(NOUR(E2 NO

.1 - 90000 TANGER(MAROC

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.69685

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر) (2119 ووليوز) (22 في) املؤرخ 

محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 

 HALA الوحيد) الشريك  ذات 

رأسمالها) مبلغ  (ANDALUCIA

مقرها) وعنوان  درهم  (11.111

 RUE LAFAYETTE  31 اإلجتماعي)

 RES NOUR E2 NO 1 - 91111

TANGER MAROC)نتيجة ل):)إوقاف)

النشاط التجاري..

 RUE 31 و حدد مقر التصفية ب)

 LAFAYETTE RES NOUR E2 NO 1

 .- 91111 TANGER MAROC

و عين:

 AMINA BOUZID السيد(ة))

 AV BAGHDAD NO وعنوانه(ا))

 193 93111 TETOUAN MAROC

كمصفي)(ة))للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز) (22 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2119)تحت رقم)5129.

599I

FONDATAX

NAOUAL WILLEMS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FONDATAX

511 ، شارع القدس ، الطابق 3 ، 25 

، إقامة حدائق القدس ، كاليفورنيا 

عين الشق 21461- الدار البيضاء ، 

21461، الدار البيضاء املغرب

NAOUAL WILLEMS شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 24 شارع 
تاوريرت شارع موالي ووسف الدار 
البيضاء - 28811 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.384683

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2121 ماي) (21 في) املؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 NAOUAL الوحيد) الشريك  ذات 
 111.111 مبلغ رأسمالها) (WILLEMS
 24 اإلجتماعي) درهم وعنوان مقرها 
ووسف) موالي  تاوريرت شارع  شارع 
الدار البيضاء)-)28811)الدار البيضاء)

املغرب نتيجة ل):)وقف النشاط.
و حدد مقر التصفية ب)24)شارع)
الدار) ووسف  موالي  تاوريرت شارع 
البيضاء) الدار  (28811 (- البيضاء)

املغرب.)
و عين:

نوال صبري وعنوانه(ا)) السيد(ة))
عمارة) (41 س) م  الفرح  السالم  حي 
الولفة الدار البيضاء) (14 الشقة) (99
املغرب) البيضاء) الدار  (21212

كمصفي)(ة))للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 29 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784646.
611I

SAFAA

STE PROXINDU SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAFAA
 N°4 AV(ZARQTOUNI(VN ،

46000، SAFI(MAROC
STE PROXINDU SARL AU شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 2 
زنقة الجدودة عمارة الصندالي شارع 

سيدي واصل هراوة البيض اسفي - 

46111 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11857

 18 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو)

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROXINDU SARL AU

 ÉTUDE ET(:(غرض الشركة بإوجاز

.RÉALISATION INDUSTRIELLES
 2 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
زنقة الجدودة عمارة الصندالي شارع)

(- سيدي واصل هراوة البيض اسفي)

46111)اسفي املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: عماد) بلعسرية  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

 1111 (: عماد) بلعسرية  السيد 

بقيمة)111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) عماد  بلعسرية  السيد 

21)مكرر زنقة د لوطسما السالم حي)

البواب اسفي)46111)اسفي املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) عماد  بلعسرية  السيد 

مكرر زنقة د لوطسما السالم حي) (1

البواب اسفي)46111)اسفي املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (28 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

2121)تحت رقم)-.
611I

رمزي لالستشارات

ALMAR PESCA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

رمزي لالستشارات
شارع 24 نونبر عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 11 شقة رقم 11 
العيون ، 71111، العيون املغرب
ALMAR PESCA شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ام 
السعد عمارة 48 الطابق الثالت رقم 
11 العيون - 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37199

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALMAR PESCA
تجارة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

األسماك بالجملة.....
:)شارع ام) عنوان املقر االجتماعي)
السعد عمارة)48)الطابق الثالت رقم)
11)العيون)-)71111)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  -األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) واسين  تريفت  السيد 

القنيطرة) كلير  فال فلوري  زنقة فاء)

14111)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) واسين  تريفت  السيد 

القنيطرة) كلير  فال فلوري  زنقة فاء)

14111)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (23 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1955.

612I

ficotrad(sarl

 ISSINGRI TRANSPORT

SARL A.U

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

ficotrad(sarl

 hay(el(hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc

 ISSINGRI TRANSPORT SARL

A.U شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

فضراكوم - 45111 ورزازات املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2439

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2121 وونيو) (11 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم«) (2.111.111«

 2.751.111» إلى) درهم«) (751.111«

تقدوم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدوة أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (11 االبتدائية بورزازات بتاريخ)

2121)تحت رقم)373.

613I
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ouatik(auditing

BUSINESS PLATFORME
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ouatik(auditing

 RUE ENNAHASS 142

 ENNAHOUI(MAARIF ، 20370،

casablanca maroc

business platforme شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 

الزيراوي زنقة محمد صدقي الطابق 

االول رقم 58 بوركون - 21371 

الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.348967

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر حل) (2121 أبريل) (22 املؤرخ في)

ذات) شركة  (business platforme

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

 111.111 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع)

الزيراوي زنقة محمد صدقي الطابق)

االول رقم)58)بوركون)-)21371)الدار)

املغرب نتيجة لحل الشركة) البيضاء)

وتصفيتها قبل األجل.

و عين:

ارحيلة) نجيب  السيد(ة))

حي الرياض زنقة الصابر) وعنوانه(ا))

 11111  6 رقم) الليل  مسك  اقامة 

(ة)) الرباط املغرب كمصفي) (11171

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

شارع) وفي  (2121 أبريل) (22 بتاريخ)

الزيراوي زنقة محمد صدقي الطابق)

االول رقم)58)بوركون)-)21371)الدار)

البيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)781681.

614I

شركة الحسيمة لالستشارات ش.م.م

 AZZOUZI TRAVAUX(
 ET AMENAGEMENT DU

» NORD SARL»( AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة الحسيمة لالستشارات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب
 AZZOUZI TRAVAUX ET(

 AMENAGEMENT DU NORD
SARL»( AU « شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج رقم 
1 الكائن باملكان املسمى «تغزويت« 
مركز بني حذوفة الحسيمة - 32111 

بني حذوفة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3389
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (16
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 AZZOUZI TRAVAUX ET(
 AMENAGEMENT DU NORD

.« SARL«( AU
البناء) (- (: بإوجاز) الشركة  غرض 

واالشغال املختلفة
-)اعمال الزراعة

-)التجارة والتفاوض.
عنوان املقر االجتماعي):)كراج رقم)
«تغزويت«) باملكان املسمى) الكائن  (1
مركز بني حذوفة الحسيمة)-)32111 

بني حذوفة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

(: العزوزي) املنعم  عبد  السيد 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
العزوزي) املنعم  عبد  السيد 
امزورن) البحرين  زنقة  عنوانه(ا))

الحسيمة)32251)امزورن املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
العزوزي) املنعم  عبد  السيد 
امزورن) البحرين  زنقة  عنوانه(ا))

الحسيمة)32251)امزورن املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالحسيمة بتاريخ)17)وونيو)

2121)تحت رقم)582.
615I

MOGADOR GESTION

VILLA JACONDE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOGADOR GESTION
 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA(MAROC
VILLA JACONDE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار بوزمة 
جماعة ادا اوكرض اقليم الصويرة 

44111 الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5715
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 أبريل) (29
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 VILLA (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.JACONDE
غرض الشركة بإوجاز):)-)استغالل)

بيت ضيافة،
ألصناعة) منتجات  في  االتجار  (-

التقليدوة،
-)تاجر لالستيراد والتصدور..

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اقليم) اوكرض  ادا  جماعة  بوزمة 

الصويرة)44111)الصويرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
1.111)حصة) (: السيدة هند توثي)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة هند توثي عنوانه(ا))دوار)
 44111 اوكرض) ادا  جماعة  بوزمة 

الصويرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة هند توثي عنوانه(ا))دوار)
 44111 اوكرض) ادا  جماعة  بوزمة 

الصويرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ)18)وونيو)

2121)تحت رقم)198/2121.
616I

MOORISH

HY SAKANE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع اللة الياقوت الطابق 5 
الشقة د 39 شارع اللة الياقوت 

الطابق 5 الشقة د، 21111، الدار 
البيضاء املغرب

HY SAKANE SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 
اللة اليقوت مصطفى املعاني املركز 
التجاري الرياض رقم85 ا لطابق 
الثاني البيضاء - 21611 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

518311
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (14
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 HY (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAKANE SARL
الترويج) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

العقاري.
61)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
اللة اليقوت مصطفى املعاني املركز)
لطابق) ا  رقم85) الرياض  التجاري 
الدار) (21611 (- البيضاء) الثاني 

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 11 (: السيد عبد الحميد بوزيان)

حصة بقيمة)1.111)درهم للحصة.
حصة) (45 (: السيدة هند بوزيان)

بقيمة)4.511)درهم للحصة.
45)حصة) (: السيد واسين بوزيان)

بقيمة)4.511)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
بوزيان) الحميد  عبد  السيد 
عنوانه(ا))تجزئة املنضر الجميل رقم)
141)سيدي معروف البيضاء)21192 

الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه(ا)) بوزيان  هند  السيدة 
 141 رقم) الجميل  املنضر  تجزئة 
 21192 البيضاء) معروف  سيدي 

الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه(ا)) بوزيان  واسين  السيد 
 141 رقم) الجميل  املنضر  تجزئة 
 21192 البيضاء) معروف  سيدي 

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
بوزيان) الحميد  عبد  السيد 
عنوانه(ا))تجزئة املنضر الجميل رقم)
141)سيدي معروف البيضاء)21192 

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784165.
617I

SOLUCIA EXPERTISE

NNSTORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC
NNSTORE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

النصر رقم 21 الطابق األر�شي اوالد 
صالح اقليم النواصر - 21111 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 518369
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NNSTORE
بيع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
بالتجزئة كل من األجهزة املعلوماتية)

واألدوات اإللكترونية.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الطابق األر�شي اوالد) (21 النصر رقم)
صالح اقليم النواصر)-)21111)الدار)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (51 (: باز) نجيب  السيد 

بقيمة)111)درهم للحصة.
السيدة نسرين سعتي):)51)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) عنوانه(ا)) باز  نجيب  السيد 
النسيم رقم)95)تجزئة جنات البيضة)
الدار البيضاء) (21111 طابق السفلي)

املغرب.
عنوانه(ا)) سعتي  نسرين  السيدة 
جنات) تجزئة  (95 رقم) النسيم  حي 
الدار) (21111 البيضة طابق السفلي)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
حي) عنوانه(ا)) باز  نجيب  السيد 
النسيم رقم)95)تجزئة جنات البيضة)
الدار البيضاء) (21111 طابق السفلي)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784117.
618I

cabinet comptable aziz

TDAM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 العهد الجدود ابن امسيك 

، 21451، الدارالبيضاء املغرب
TDAM شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي أمال 2 
زنقة 12 رقم 23 سيدي البرنو�شي - 

21615 الدارالبيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.271347
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في)18)ماي)2121)تمت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
تاجر غاز مضغوط.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)22619.

619I

COMPTA-YASS SARL AU

TACTIC CONSULTING
إعالن متعدد القرارات

COMPTA-YASS SARL AU
 IMM IBN KHALDOUN AV IBN
 KHALDOUNE(BR 10 V.N(SAFI ،

46000، SAFI(MAROC
TACTIC CONSULTING «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: زنقة 

أحمد الطيب بن هيمة العمارة 15 
الشقة 5 املدونة الجدودة آسفي 
املغرب - 46111 آسفي املغرب.

«إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.4535
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)31)غشت)2121
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
السيدة) ،الواهبة  الهبة) عقد  قرائة 
49)سهم للموهوب له) الوثيق فوزية)

السيد اكوجكال كمال
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
السيد) (، لألسم) الجدود  التقسيم 

اكوجكال كمال)111)سهم
قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
من) سومية  الوثيق  السيدة  إقالة 

تسيير الشركة
قرار رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)
مسير) زكرياء) أبومارية  السيد  تعيين 

للشركة
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قرار رقم)5:)الذي ونص على ماولي:)
تغيير عنوان املقر االجتماعي للشركة)
26)اللة هنية) الشقة) (23 إلى العمارة)

ال حمرية آسفي
على) ونص  الذي  (:6 رقم) قرار 
ماولي:)حذف مهنة)،وكالة اإلتصاالت)

واإلستشارات
على) ونص  الذي  (:7 رقم) قرار 
إلى) الشركة  نشاط  تمدود  ماولي:)

التكون،الترجمة والتحرير
على) ونص  الذي  (:8 رقم) قرار 
ماولي:)تغيير الشكل القانوني للشركة)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد
على) ونص  الذي  (:9 رقم) قرار 
املوافقة على النظام األسا�شي) ماولي:)

الجدود للشركة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ونص  الذي  (:1 رقم) بند 
املوافقة على النظام األسا�شي) ماولي:)

الجدود للشركة
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
شتنبر) (22 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

2121)تحت رقم)2111.
611I

cabinet comptable aziz

CHOUI GAZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 العهد الجدود ابن امسيك 

، 21451، الدارالبيضاء املغرب
CHOUI GAZ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي أمال 2 

زنقة 12 رقم 23 سيدي البرنو�شي - 
21615 الدارالبيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.162363
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)18)ماي)2121)تمت إضافة)
إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي):

نقل البضائع للغير.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (

 21 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)22914.

611I

ANDERSEN CONSULTING

KALOMAR SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

ANDERSEN CONSULTING

 RUE(DE(GRENADE، PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

KALOMAR SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

القصبة زنقة مروش - 91111 

طنجة املغرب.

وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 

.36621

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)27)أكتوبر)2121)تم اإلعالم)

انتونيوس) جوهانس  الشريك  بوفاة 

ماريا كالونفيلد وتوزيع حصصه على)

)لرسم اإلراثة املؤرخ في)31 
ً
الورثة تبعا

دجنبر)2119)بالشكل األتي):

تيروزيا) لورينتيا  السيد(ة))

 54 (، جانسين) كلينفيلد  ماجدالينا 

حصة.

فلوريس) ماكس  السيد(ة))

كلينفيلد)،)2)حصة.

كريستيان) بوبي  السيد(ة))

كلينفيلد)،)2)حصة.

باستيان) طوماس  السيد(ة))

كالونفيلد)،)2)حصة.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (17 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)5663.

612I

ANDERSEN CONSULTING

KALOMAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ANDERSEN CONSULTING
 RUE(DE(GRENADE، PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
KALOMAR SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
القصبة زنقة مروش - 91111 

طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.36621

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 أكتوبر) (27 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(ة))ماكس فلوريس)
من) اجتماعية  حصة  (12 كلينفيلد)
(ة)) حصة لفائدة السيد) (111 أصل)
لورينتيا ماجدالينا كلينفيلد جانسين)

بتاريخ)27)أكتوبر)2121.
تفويت السيد)(ة))بوبي كريستيان)
من) اجتماعية  حصة  (12 كلينفيلد)
(ة)) حصة لفائدة السيد) (111 أصل)
لورينتيا ماجدالينا كلينفيلد جانسين)

بتاريخ)27)أكتوبر)2121.
طوماس) (ة)) السيد) تفويت 
حصة) (12 كالونفيلد) باستيان 
حصة) (111 أصل) من  اجتماعية 
لفائدة السيد)(ة))لورينتيا ماجدالينا)
أكتوبر) (27 كلينفيلد جانسين بتاريخ)

.2121
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
وونيو) (17 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)5663.
613I

Annonce

GOURMET 2MARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Annonce
إقامة الصفا 215 الطابق 2 شقة 

12 حي منضرونا عين الشق البيضاء 
، 21461، الدار البيضاء املغرب

GOURMET 2MARS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 11 زنقة 
الحرية طابق 3 شقة رقم 5 - 21121 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

516611
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (14
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GOURMET 2MARS
-املطاعم) (: غرض الشركة بإوجاز)

وخدمات التموين املتنقلة
-أطعمة محلية وعاملية متخصصة)

للوجبات الخفيفة ووجبات سريعة
الوسائل) بكل  الشركة  -مشاركة 
لجميع الشركات أوالشركات التي تم)
إنشاؤها أو التي سيتم إنشاؤها والتي)
الشركة) بهدف  ذات صلة  تكون  قد 

وبشكل عام،
أي صفقة من أي نوع تجاري.
وصناعي ومالي واألوراق املالية

والعقارات،)تتعلق غرض الشركة
وأوة أغراض مماثلة أو ذات

الصلة.
زنقة) (11 (: عنوان املقر االجتماعي)
الحرية طابق)3)شقة رقم)5 - 21121 

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد مبارك):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
السيدة د عبد الهادي مبارك:)251 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
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 251 (: رزكاني) جميلة  ة  السيدة 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) مبارك  محمد  السيد 
 21111  2 ش) (1 شارع انفا ط) (196

الدار البيضاء)املغرب.
مبارك) الهادي  عبد  السيد 
املومن) عبد  شارع  (439 عنوانه(ا))
البيضاء) الدار  (21111 رياض) اقامة 

املغرب.
السيدة جميلة رزكاني عنوانه(ا))
 21111  49 رقم) (42 حي الفرح زنقة)

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) مبارك  محمد  السيد 
 21111  2 ش) (1 شارع انفا ط) (196

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)-.
614I

kdmcompta@gmail.com

FATYFAT 10
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

kdmcompta@gmail.com
 5/BD(IBN(ROCHD(IMM(ALJ 5
 ،5/BD(IBN(ROCHD(IMM(ALJ 5

OUJDA maroc ،61111
FATYFAT 10 شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي ب 222 
حي اكدال زنقة سيدي وحي وجدة 

ب 222 حي اكدال زنقة سيدي وحي 
وجدة 61111 وجدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.35881
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) (2121 وونيو) (28 املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

مبلغ) (FATYFAT 11 الشريك الوحيد)
وعنوان) درهم  (111.111 رأسمالها)
222)حي اكدال) مقرها اإلجتماعي ب)
 222 ب) وجدة  وحي  سيدي  زنقة 
وجدة) وحي  سيدي  زنقة  اكدال  حي 
(: ل) نتيجة  املغرب  وجدة  (61111

نقص النشاط.
 222 و حدد مقر التصفية ب ب)
وجدة) وحي  سيدي  زنقة  اكدال  حي 

املغرب)61111)وجدة املغرب.)
و عين:

الزهراء) فلطمة  السيد(ة))
اكدال) حي  وعنوانه(ا)) بلعرو�شي 
املغرب) وجدة  (61111 الرحمة) زنقة 

كمصفي)(ة))للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (13 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2121)تحت رقم)2166.
615I

التهامي السالمي

دوليبغ طخونس
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

التهامي السالمي
رقم 6 الشارع الكبير بنسودة ، 

31111، فاس املغرب
دوليبغ طخونس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 114 
تجزئة طريق 3 هبودغوم فاس - 

31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

58491
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2119 وناور) (22
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

:)دوليبغ) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

طخونس.

نقل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع.

 114 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- فاس) هبودغوم  (3 طريق) تجزئة 

31111)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 -

 1111 (: احسين) واسين  السيد 

بقيمة)111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) احسين  واسين  السيد 

فاس) بنيس  تجزئة  راحة  حي  (261

31111)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) احسين  واسين  السيد 

فاس) بنيس  تجزئة  راحة  حي  (261

31111)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

مارس) (14 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2119)تحت رقم)875.

616I

sabahinfo

فجر تماللت
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sabahinfo

 N° 70 pole(socio-economique

 el(kelaa(des(sraghna ، 43000، el

kelaa(des(sraghna(maroc

فجر تماللت شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 94 
شارع محمد الخامس تماللت. قلعة 
السراغنة 43111 قلعة السراغنة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4661
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 أبريل) (15
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
فجر) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

تماللت.
:)بيع املواد) غرض الشركة بإوجاز)
ممول) مقهي/) استغالل  (/ الغذائية)

الحفالت..
 94 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
قلعة) شارع محمد الخامس تماللت.)
السراغنة) قلعة  (43111 السراغنة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: الرامي) الحسين  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الحسين الرامي عنوانه(ا))
تماللت) (68 رقم) (1 الزهرة) تجزئة 

43111)قلعة السراغنة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسين الرامي عنوانه(ا))
تماللت) (68 رقم) (1 الزهرة) تجزئة 

43111)قلعة السراغنة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ)21 

وونيو)2121)تحت رقم)286/2121.
617I
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ANDERSEN CONSULTING

KALOMAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE(DE(GRENADE، PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

KALOMAR SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

القصبة زنقة مروش - 91111 

طنجة املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36621

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)27)أكتوبر)2121)تم تعيين)

السيد(ة)) للشركة  جدود  مسير 

كلينفيلد ماكس فلوريس كمسير آخر

تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (17 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)5663.

618I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

DER3A VOYAGE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 

هللا رقم 32 الريش ، 52411، الريش 

املغرب

DER3A VOYAGE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة زيز 

الريش - 52411 الريش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2667

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعداد القانون) (2121 فبراور) (17

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DER3A(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.VOYAGE

نقل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املسافرين والنقل الخاص.

عنوان املقر االجتماعي):)تجزئة زيز)

الريش)-)52411)الريش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: فاطمة) تلونت  اوت  السيدة 

درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

فاطمة) تلونت  اوت  السيدة 

احمد) بن  رحال  زنقة  (38 عنوانه(ا))

52411)الريش) 21)غشت الريش) حي)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

فاطمة) تلونت  اوت  السيدة 

احمد) بن  رحال  زنقة  (38 عنوانه(ا))

52411)الريش) 21)غشت الريش) حي)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

مارس) (14 االبتدائية بميدلت بتاريخ)

2121)تحت رقم)68.

619I

ANDERSEN CONSULTING

KALOMAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE(DE(GRENADE، PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
KALOMAR SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
القصبة زنقة مروش - 91111 

طنجة املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.36621

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)27)أكتوبر)2121)تم تعيين)
السيد(ة)) للشركة  جدود  مسير 
كلينفيلد بوبي كريستيان كمسير آخر

تبعا لوفاة املسير.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (17 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)5663.
621I

ANDERSEN CONSULTING

KALOMAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE(DE(GRENADE، PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
KALOMAR SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
القصبة زنقة مروش - 91111 

طنجة املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.36621

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)27)أكتوبر)2121)تم تعيين)
السيد(ة)) للشركة  جدود  مسير 
كالونفيلد طوماس باستيان كمسير)

آخر

تبعا لوفاة املسير.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (17 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)5663.
621I

A. SAAIDI CONSULTANTS

KARMAKITCHEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
A. SAAIDI(CONSULTANTS
 CASABLANCA - 4، PLACE

 MARECHAL(MAROC، 20070،
CASABLANCA MAROC

KARMAKITCHEN شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 
شارع اللة واقوت وزنقة العرعار ، 9، 
إقامة كاليس، الطابق الرابع الشقة 
17 - 21.111 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

517.733
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KARMAKITCHEN
وكمن) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

غرض الشركة في:
الحفالت،) مجهز  نشاط  (•
االستقباالت) وتنظيم  واإلطعام،)
وبصفة عامة التصنيع و/أو التسويق)
وتنظيم) الغذائية،) للمنتجات 
واملؤتمرات،) واالحتفاالت،) الحفالت،)

واملهرجانات؛
والشراء،) واالقتناء،) الحصول،) (•
والتقدمة،) والتفويت،) والبيع،)
لحسابها) واالستغالل،) والتمثيل 
االختراع،) براءات  لجميع  الخاص 
وطرق) والتراخيص  (، والعالمات)
أو) مغربية  كانت  سواء) التصنيع،)

أجنبية؛
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العمليات) جميع  وعموما،) (•

واملالية،) والصناعية،) التجارية،)

بغرض) املرتبطة  والعقارية  املنقولة 

الشركة وبجميع األغراض املماثلة أو)

والتي من شأنها أن تسهل) املرتبطة،)

توسيعها وتنميتها.

زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع اللة واقوت وزنقة العرعار)،)9،)

الطابق الرابع الشقة) إقامة كاليس،)

17 - 21.111)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

الشركة:) رأسمال  مبلغ 

50.000،00)درهم،)مقسم كالتالي:

السيد مامون العلمي):)251)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.

حصة) (251 (: السيد كريم علمي)

بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) العلمي  مامون  السيد 

إقامة الضحى طريق أزمور أنفا) (،33

21.331)الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه(ا)) علمي  كريم  السيد 

الطابق) ب  عمارة  الفنون،) حاضرة 

األول الشقة)36،)زاوية شارع طانطان)

21.411)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) العلمي  مامون  السيد 

إقامة الضحى طريق أزمور أنفا) (،33

21.331)الدار البيضاء)املغرب

عنوانه(ا)) علمي  كريم  السيد 

الطابق) ب  عمارة  الفنون،) حاضرة 

األول الشقة)36،)زاوية شارع طانطان)

21.411)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)783.629.

622I

SAFAA

G.S.I TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAFAA

 N°4 AV(ZARQTOUNI(VN ،

46000، SAFI(MAROC

G.S.I TRANS شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 86 شيخ 

شعيب واد الباشة اسفي - 46111 

اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

9817

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) (2119 ووليوز) (19

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 G.S.I (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANS

النقل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املدر�شي

نقل املستخدمين.

86)شيخ) (: عنوان املقر االجتماعي)

 46111 (- شعيب واد الباشة اسفي)

اسفي املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

الشركة:) رأسمال  مبلغ 

11.111.111)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: سكيروبة) غيتة  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

 1111 (: سكيروبة) غيتة  السيدة 

بقيمة)111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة غيتة سكيروبة عنوانه(ا))
حي النجاح) زنقة االميرة ملياء) (2 رقم)

االمير)46111)اسفي املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة غيتة سكيروبة عنوانه(ا))
حي النجاح) زنقة االميرة ملياء) (2 رقم)

االمير)46111)اسفي املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (24 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

2119)تحت رقم)319.

623I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

MAZILANASS
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

MAZILANASS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 51 بيس 

شارع موالي عبد العزيز اقامة امل 

مكتب رقم 7 - 14111 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

61269

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAZILANASS

(- مطعم) (: غرض الشركة بإوجاز)

مقهى.

بيس) (51 (: عنوان املقر االجتماعي)

امل) اقامة  العزيز  شارع موالي عبد 

القنيطرة) (14111  -  7 رقم) مكتب 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (511 (: السيد حسن مزيل)

بقيمة)51)درهم للحصة.

حصة) (511 (: السيد خالد ازوار)

بقيمة)51)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) مزيل  حسن  السيد 

القنيطرة) (14111  269 رقم) (5 جنان)

املغرب.

 11 ازوار عنوانه(ا)) السيد خالد 

 17 زنقة موالي عبد الحفيظ شقة)

عمارة)2)اقامة باها)14111)القنيطرة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) مزيل  حسن  السيد 

القنيطرة) (14111  269 رقم) (5 جنان)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)23)وونيو)

2121)تحت رقم)-.

624I

CHAOUER CONSEIL

DIAR NADIR LILISKAN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHAOUER CONSEIL

 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II(N°11 ، 90000، TANGER

MAROC

DIAR NADIR LILISKAN شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد



عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121)الجريدة الرسمية   14676

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 
االمام الغزالي وابي الدرداء العمارة 

C الطابق 4 رقم 86 - 91111 طنجة 
اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117865

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (11
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 DIAR (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.NADIR LILISKAN
االنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)

العقاري واشغال البناء.
زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الدرداء) وابي  الغزالي  االمام  شارع 
العمارة)C)الطابق)4)رقم)86 - 91111 

طنجة اململكة املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
111)حصة) (: السيد علي احيذار)

بقيمة)1.111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) احيذار  علي  السيد 
 32251 زنقة ابي رقراق امزورن) (11

الحسيمة اململكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) احيذار  علي  السيد 
 32251 امزورن) رقراق  ابي  11زنقة 

الحسيمة اململكة املغربية
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (25 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)243911.

625I

fiduciaire(toudgha(conseils

شركة ايت بن موح
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire(toudgha(conseils
 N° 274 AVENUE(MOHAMED
 V(TINGHIR ، 45800، tinghir

tinghir
شركة اوت بن موح شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اوت اوالال 

اكنيون تنغير تنغير 45811 تنغير 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1115

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 نونبر) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

اوت بن موح.
اشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البناء.
عنوان املقر االجتماعي):)اوت اوالال)
تنغير) (45811 تنغير) تنغير  اكنيون 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  -األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) براهيم  افرو  السيد 
دوار اوسدودون زكورة)21156)زكورة)

املغرب.
السيد بوكجدي محمد عنوانه(ا))
اهل) ترميكت  الجدود  تكمي  دوار 

ورزازات)45111)ورززات املغرب.
السيد افرو محمد عنوانه(ا))دوار)
تكمي الجدود ترميكت اهل ورزازات)

45111)ورززات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) براهيم  افرو  السيد 
دوار اوسدودون زكورة)21156)زكورة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وناور) (26 بتاريخ) بتنغير  االبتدائية 

2121)تحت رقم)49.
626I

)األستاذ محمد الصحراوي الدكالي موثق

VERGERS EXOTIQUES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

األستاذ محمد الصحراوي الدكالي 
موثق

159، شارع يعقوب املنصور (زاوية 
شارع غاندي) الطابق الرابع ، 
21381، الدارالبيضاء املغرب

VERGERS EXOTIQUES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الوازيس وزنقة فرانس فييل، 

الوازيس ليفينغ. - 21311 
Casablanca Maroc

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
517715

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VERGERS EXOTIQUES
القيام) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
لحسابه) تتم  الزراعية  باالنشطة 
وإعداد) (، الغير) لحساب  أو  الخاص 
والبذر) (، الحصاد) وعملية  (، األرض)
(، املحاصيل) ومعالجة  (، والغرس)
عن) ذلك  في  بما  (، املحاصيل) ورش 
الحفاظ) أنواع اآلالت،) طريق جميع 
على األرا�شي الزراعية في حالة بيئية)

جيدة)،)تشغيل أنظمة الري للزراعة..

(: االجتماعي) املقر  عنوان 

فرانس) وزنقة  الوازيس  شارع 

 21311 (- ليفينغ.) الوازيس  فييل،)

.Casablanca Maroc

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (511 (: لحلو) علي  السيد 

بقيمة)111)درهم للحصة.

حسيني:) صقلي  حبيبة  السيدة 

511)حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد علي لحلو عنوانه(ا))تجزئة)

 21111 كاليفورنيا،) (1 رقم) كريكش 

الدارالبيضاء)املغرب.

حسيني) صقلي  حبيبة  السيدة 

 1 رقم) كريكش  تجزئة  عنوانه(ا))

الدارالبيضاء) (21111 كاليفورنيا،)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد علي لحلو عنوانه(ا))تجزئة)

 21111 كاليفورنيا،) (1 رقم) كريكش 

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 21 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)783455.

627I

COFIRAD

PARAPHARMACIE H
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COFIRAD

 BVD CHEFCHAOUNI 96

 RESIDENCE MENZAH BUREAU

11 FES ، 25000، FES(MAROC

PARAPHARMACIE H شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد



14677الجريدة الرسمية عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121) 

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9999 

 LOT MABROUKA HAY BADR

 BLOC(A-4 MAGASIN(N°1 FES -

30000 FES(MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66217

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) (2121 دجنبر) (24

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PARAPHARMACIE H

 ACHTA (: غرض الشركة بإوجاز)

 ET VENTE DES PRODUITS

.PARAPHARMACEUTIQUE

 9999 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 LOT MABROUKA HAY BADR

 BLOC(A-4(MAGASIN(N°1( FES( -

.31111 FES MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 ADIBA DAOUDI : 111(السيدة

حصة بقيمة)1.111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 DAOUDI ADIBA السيدة)

 HAY LALLA  9 عنوانه(ا))

 SOUKAINA ZOUGHA 31111

.FES MAROC

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

 ADIBA DAOUDI السيدة)

 RUE HAY LALLA  9 عنوانه(ا))

 SOUKAINA ZOUGHA 31111

FES MAROC

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
فبراور) (15 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)-.
628I

فيكوج دو سوس ش م م للشريك الوحيد

بومب فونيبر الفرنسية للمغرب 
ش م م للشريك الوحيد - 

 Pompes Funèbres Française
du Maroc SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

فيكوج دو سوس ش م م للشريك 
الوحيد

45، شارع العقبة، ، 44111، 
الصويرة املغرب

بومب فونيبر الفرنسية للمغرب ش 
 Pompes - م م للشريك الوحيد

 Funèbres Française du Maroc
SARL AU شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 61، 
فضاء موكادور بيتش-السالم، أ77- 
شارع محمد الخامس، حي التالل، - 

44111 الصويرة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4529

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
رفع) تم  (2121 ماي) (11 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 
 81.111» أي من) درهم«) (121.111«
عن) درهم«) (211.111» إلى) درهم«)
أو) نقدوة  حصص  تقدوم  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ)28)وونيو)

2121)تحت رقم)211.
629I

FIDU.PRO CONSULTING

S&O GOURMAND
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شارع اميل زوال وزنقة غيثل 
الطابق11 رقم 29 الدار البيضاء ، 

1، الدار البيضاء املغرب
S&O(GOURMAND شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 

شارع اميل زوال وزنقة غيثل الطابق 
11 رقم 29 الدارالبيضاء املغرب - 

1111 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

518173
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) (2121 مارس) (24
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 S&O (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.GOURMAND
غرض الشركة بإوجاز):)مطعم.

ملتقى) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع اميل زوال وزنقة غيثل الطابق)
(- املغرب) الدارالبيضاء) (29 رقم) (11

1111)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: باخليفة) زكرياء) السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
السيد زكرياء)باخليفة):)111.111 

بقيمة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
باخليفة عنوانه(ا)) السيد زكرياء)
الدار) (114 53)رقم) حي الفرح الزنقة)
البيضاء)1111)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

باخليفة عنوانه(ا)) السيد زكرياء)
الدار) (114 53)رقم) حي الفرح الزنقة)
البيضاء)1111)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.
631I

B.&(B.(COMPTA

TURKISH SPANISH GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

B.& B. COMPTA
36 شارع الكفاح الطابق 3 رقم 3 

حي بوهالل بلوك AO ح ي م الرباط 
، 11151، الرباط املغرب

 TURKISH SPANISH GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 LOT 38 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 LOTISSEMENT AL KASR Z.I
 SKHIRAT(TEMARA - 12050

الصخيرات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

133625
 11 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TURKISH SPANISH GROUP
تجارة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

وتوزيع خشب األرضية،)الرخام
)استيراد وتصدور..

 LOT (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 38 LOTISSEMENT AL KASR
 Z.I SKHIRAT TEMARA - 12151

الصخيرات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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341)حصة) (: السيد املختار وزني)
بقيمة)34.111)درهم للحصة.

السيد محمد فاروق نكدلي نداف:)
درهم) (33.111 بقيمة) حصة  (331

للحصة.
السيد الحسن افقير):)331)حصة)

بقيمة)33.111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) وزني  املختار  السيد 
رياض األندلس سفييا1)بناء83)شقة)
4)حي الرياض الرباط)11111)الرباط)

املغرب.
السيد محمد فاروق نكدلي نداف)
عنوانه(ا))إقامة ارينا عمارة)96)شقة)
الرباط) الرياض  حي  بريستيجيا  (27

11111)الرباط املغرب.
السيد الحسن افقير عنوانه(ا))حي)
بني) (46 6)رقم) بياض الصومعة زنقة)

مالل)23121)بني مالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) وزني  املختار  السيد 
رياض األندلس سفييا1)بناء83)شقة)
4)حي الرياض الرباط)11111)الرباط)

املغرب
السيد محمد فاروق نكدلي نداف)
عنوانه(ا))إقامة ارينا عمارة)96)شقة)
الرباط) الرياض  حي  بريستيجيا  (27

11111)الرباط املغرب
السيد الحسن افقير عنوانه(ا))حي)
بني) (46 6)رقم) بياض الصومعة زنقة)

مالل)23121)بني مالل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (24 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

2121)تحت رقم)6115.
631I

comptoir expertise du maroc

 LES FLEURS DE BOUZNIKA
SARLAU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

comptoir expertise du maroc
 n°36 CITE(EL(HANAA

 BOUZNIKA ، 13100،
BOUZNIKA MAROC

 LES FLEURS DE BOUZNIKA
SARLAU شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد(في 
طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة اراك 
رقم 119 الصخيرات تمارة - 12111 

تمارة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.114745

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2121 أبريل) (18 املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 LES FLEURS الوحيد) الشريك 
مبلغ) (DE BOUZNIKA SARLAU
وعنوان) درهم  (111.111 رأسمالها)
رقم) اراك  اقامة  اإلجتماعي  مقرها 
119)الصخيرات تمارة)-)12111)تمارة)
املوارد) في  نقص  (: ل) نتيجة  املغرب 

املالية واملنافسة.
اقامة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
(- تمارة.) الصخيرات  (119 رقم) اراك 

13111)الرباط املغرب.)
و عين:

السيد(ة))سالم التامة وعنوانه(ا))
بوسكورة) الدحامنة  اعمر  بن  اوالد 
كمصفي) املغرب  بوسكورة  (12111

(ة))للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (25 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2121)تحت رقم)6271.
632I

POWER BUSINESS DECISION

 MAISON D’HÔTES & SPA
)(SARLAU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

POWER BUSINESS DECISION

 N12 RUE(IBNOU(KHALOUIA
 RESIDENCE(AMINA(APPAT(N 5
 CASABLANCA(CASABLANCA،
20200، CASABLANCA(MAROC

 MAISON(D’HÔTES & SPA
SARLAU)) شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 
55، شارع الزرقطوني، منطقة 
 - Q.H،الزرقطوني الطابق األول
الدار البيضاء، املغرب - 18881 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

517713
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (13
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 MAISON( D’HÔTES( &( SPA

.((SARLAU
إنشاء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
دار ضيافة ومنتجع صحي مخصص)
املغاربة) السياح  واستقبال  إلقامة 
أو األجانب ملدة ليلة واحدة أو أكثر)
مع احترام معاوير النظافة والسالمة)
خالل) ومن  ؛) بها) املعمول  واألنظمة 
والضيافة) (، أخرى) تزويدهم بأجواء)
(، واملساعدة) (، الغرف) وخدمة  (،

والخدمات الترفيهية.
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
منطقة) الزرقطوني،) شارع  (،55
 -  Q.H،األول الطابق  الزرقطوني 
الدار البيضاء،)املغرب)-)18881)الدار)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: لحسن) سالك  السيد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) لحسن  سالك  السيد 
 .92151 سوريسن.) كارنو  شارع  (72
فرنسا) (92151 فرنسا،) سين.) هوت 

فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) لحسن  سالك  السيد 
 .92151 سوريسن.) كارنو  شارع  (72
فرنسا) (92151 فرنسا،) سين.) هوت 

فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)-.
633I

QUALICIA CONSULTING

SALON MONSEF SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE(BUREAU(N°14 ،RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN(MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

 SALON MONSEF SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الدكان 
الكائن بتجزئة كاميليا مجموعة 

باء الشطر الرابع رقم 93 مكناس - 
51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53671

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (28
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SALON MONSEF SARL AU
صالون) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الحالقة للنساء.
الدكان) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
مجموعة) كاميليا  بتجزئة  الكائن 
(- مكناس) (93 الشطر الرابع رقم) باء)

51111)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: منصف) التازي  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
التازي منصف عنوانه(ا)) السيد 
محمد) شارع  (2 النصر) (41 رقم)
مكناس) (51111 مكناس) السادس 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
التازي منصف عنوانه(ا)) السيد 
محمد) شارع  (2 النصر) (41 رقم)
مكناس) (51111 مكناس) السادس 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (29 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2121)تحت رقم)3174.
634I

2S COMPTE

PROJ EUROP
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

2S COMPTE
 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE(BOUJAAD ، 25060،
BOUJAAD MAROC

PROJ EUROP شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوت 

الحاج الجماعة القروية عين قيشر - 

25161 ابي الجعد املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7159

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

2121)تقرر إنشاء) 31)ماي) املؤرخ في)

التسمية) تحت  للشركة  تابع  فرع 

بالعنوان) والكائن  (PROJ EUROP

 25111 (- عبدون) والد  ملراهنة  دوار 

طرف) من  واملسير  املغرب  خريبكة 

السيد(ة))حاكيمي محمد.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (29 االبتدائية بخريبكة بتاريخ)

2121)تحت رقم)333.

635I

MAPI MATERIAUX

شركة مابي ماتريو
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

MAPI MATERIAUX

 AV(HASSAN 1° CITE 11

 MASSIRA، 10000، AGADIR

MAROC

شركة مابي ماتريو شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 11 

شارع الحسن االول - عمارة النسيم 

املسيرة 11111 اكادور املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2192

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم تحويل) (2121 ماي) (19 املؤرخ في)

للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
(- شارع الحسن االول) (11 «رقم) من)

عمارة النسيم املسيرة)11111)اكادور)

بلوك) (- (16 «مكتب رقم) إلى) املغرب«)

عمارة الياسمين الحي الصناعي) (- ب)

11111)اكادور املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (24 بتاريخ) باكادور  التجارية 

2121)تحت رقم)111466.
636I

s1 consulting

لوكس كار السبع
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

s1 consulting
 imm 2eme(etage(ville 18

 nouvelle(sefrou3 ، 31000،
SEFROU MAROC

لوكس كار السبع شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 15/2 
تجزئة هشام بلوك س حي النصر 
طريق املنزل صفرو صفرو 31111 

صفرو املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3357
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (14
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
لوكس) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

كار السبع.
كراء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

السيارات.
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)2/15 
النصر) حي  س  بلوك  هشام  تجزئة 
 31111 صفرو) صفرو  املنزل  طريق 

صفرو املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: السبع) وونس  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) السبع  وونس  السيد 

طريق) (271 رقم) (4 الوفاء) تجزئة 

صفرو فاس)31111)صفرو املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) السبع  وونس  السيد 

طريق) (271 رقم) (4 الوفاء) تجزئة 

صفرو فاس)31111)صفرو املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (23 بتاريخ) بصفرو  االبتدائية 

2121)تحت رقم)345.

637I

PREMIUM FINANCE

STE KECH REST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

STE KECH REST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 

محمد 6 اوليت 111 رقم 5 جيليز - 

41111 مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.86585

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2121 وونيو) (12 في) املؤرخ 

شركة ذات) (STE KECH REST حل)

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  درهم  (111.111

اإلجتماعي شارع محمد)6)اوليت)111 

رقم)5)جيليز)-)41111)مراكش املغرب)

نتيجة لقرار الشركاء.
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و عين:
السيد(ة))هشام ماماد وعنوانه(ا))
 41111  258 رقم) (1 عباد) سيدي 
مراكش املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
شارع) وفي  (2121 وونيو) (12 بتاريخ)
(- كيليز) (5 رقم) (111 اوليت) (6 محمد)

41111)مراكش املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (29 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125517.

639I

SOMADINCO

FARMING LAND
إعالن متعدد القرارات

SOMADINCO
إقامة ماجورل عمارة B رقم2 

حي القدس البرنو�شي ، 21611، 
الدارالبيضاء املغرب

FARMING LAND «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: 3 زنقة 
أحمد الرفاع سوي�شي - - الرباط 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.87529

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)25)مارس)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
 1111 باعت) العشابي  هند  السيدة 
حصة على الشكل التالي):)333)حصة)
667)حصة) لسيد جكوب تورجمان،)

لسيدة نزهة العشابي
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
من) العشابي  هند  السيدة  إستقالة 

منصب املسيرة
قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
تعيين السيدة نزهة العشابي مسيرة)

وحيدة لشركة وملدة غير محدودة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ونص  الذي  (:15 رقم) بند 
السيدة نزهة العشابي مسيرة) ماولي:)

وحيدة لشركة وملدة غير محدودة
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
أبريل) (19 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2121)تحت رقم)114857.
641I

STE GEST CLA COM SARL

STE TANFIAM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE GEST CLA COM SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 3EME(ETAGE(AVE(MED(V
 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC
STE TANFIAM SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

خطارة النيف تنغير - 45811 تنغير 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1817

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TANFIAM SARL
غرض الشركة بإوجاز):)بيع اجزاء)

السيارات بالتقسيط
-االرساليات

-البناء)واالشغال املختلفة.
قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تنغير) (45811 (- خطارة النيف تنغير)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسمال  مبلغ 

100.000،00)درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (511 (: السيد هشام وخي)
بقيمة)111)درهم للحصة.

حصة) (511 (: وخي) بدر  السيد 
بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد هشام وخي عنوانه(ا))قصر)
تنغير) (45811 تنغير) النيف  خطارة 

املغرب.
قصر) عنوانه(ا)) وخي  بدر  السيد 
تنغير) (45811 تنغير) النيف  خطارة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام وخي عنوانه(ا))قصر)
تنغير) (45811 تنغير) النيف  خطارة 

املغرب
قصر) عنوانه(ا)) وخي  بدر  السيد 
تنغير) (45811 تنغير) النيف  خطارة 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (28 بتاريخ) بتنغير  االبتدائية 

2121)تحت رقم)666.
641I

فيكاميد

STE CONSTRO 2H SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيكاميد
3، شارع الوحدة الطابق األول رقم 1 

، 93111، تطوان املغرب
STE(CONSTRO 2H(SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
حفصة ام املؤمنين شقة رقم 4 
الطابق االر�شي تطوان. - 93111 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29777
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONSTRO 2H SARL
أشغال) (- (: غرض الشركة بإوجاز)

البناء)املختلفة.
-)اإلنعاش العقاري)

والكهرباء) الصيانة  أشغال  (-
والرصاص.

العمليات) جميع  عام  وبشكل 
واملالية) والتجارية  الصناعية 
املرتبطة) العقارية  والغير  والعقارية 
بشكل مباشر أو غير مباشر باألغراض)
أو) مشابهة  أغراض  أو  إليها  املشار 

مماثلة..
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 4 رقم) شقة  املؤمنين  ام  حفصة 
 93111 (- تطوان.) االر�شي  الطابق 

تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد الحراق اووب):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
 511 (: مروان) الحراق  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) اووب  الحراق  السيد 
 25 رقم) العينين  ماء) الشيخ  شارع 

املطار)93111)تطوان املغرب.
عنوانه(ا)) مروان  الحراق  السيد 
 25 رقم) العينين  ماء) الشيخ  شارع 

املطار)93111)تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) اووب  الحراق  السيد 
 25 رقم) العينين  ماء) الشيخ  شارع 

املطار)93111)تطوان تطوان
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (21 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1669.

642I
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FIDALIC CONSEIL

 FORMATION DE ) 
 COMPÉTENCES ET

 ACCOMPAGNEMENT
TESLA PRIVE ( FCAT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDALIC CONSEIL
االزدهار امتداد عمارة رقم 118 ، 

41111، مراكش املغرب
 FORMATION DE ) 
 COMPÉTENCES ET

 ACCOMPAGNEMENT TESLA
PRIVE ( FCAT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي امرشيش 
تجزئة الكتبية رقم 24 الطابق االول 
شقة رقم 6 - 41111 مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
125418

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
متبوعة) الشركة  تسمية 
بمختصر) اإلقتضاء) عند 
 FORMATION () (: تسميتها)
 DE COMPÉTENCES ET
 ACCOMPAGNEMENT TESLA

.PRIVE ( FCAT
غرض الشركة بإوجاز):)1/التكوين)

املستمر)،)دروس الدعم
في) مبرمج  محلل  مصمم  (/2

تكنولوجيا املعلومات.
عنوان املقر االجتماعي):)امرشيش)
24)الطابق االول) تجزئة الكتبية رقم)
شقة رقم)6 - 41111)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة اللة حسنة الكرام):)511 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

السيد موالى احمد الكرام):)511 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الكرام) حسنة  اللة  السيدة 
الكتبية) تجزئة  امرشيش  عنوانه(ا))
زنقة بيكاسو رقم)24 41111)مراكش)

املغرب.
الكرام) احمد  موالى  السيد 
ابو) شارع  الشرف  تجزئة  عنوانه(ا))
القاسم الشابي عمارة)519)الشقة)3 

41111)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) شرفي  محمد  السيد 
الخامسة) امللكية  الجوية  القاعدة 

14211)سيدي سليمان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (25 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)116383.
644I

CLEVDEEP CONSULTING

CLEVDEEP CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CLEVDEEP CONSULTING
 AZIB HADJ KADOUR LOT

 FARAJ (FARAH)57، ETAGE 4 N
 09 - TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
CLEVDEEP CONSULTING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي العزيب 
الحاج قدور تجزئة الفرج إقامة 
هاجر رقم57الطابق الرابع شقة 
رقم19 طنجة - 91111 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111381
 23 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 دجنبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CLEVDEEP CONSULTING

(: بإوجاز) الشركة  غرض 

والدراسة) والتدقيق  االستشارات 

واملواكبة للشركات.

العزيب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الحاج قدور تجزئة الفرج إقامة هاجر)

رقم19  شقة  الرابع  رقم57الطابق 

طنجة)-)91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

751)حصة) (: السيد نجيب علمي)

بقيمة)111)درهم للحصة.

251)حصة) (: السيد واسين علمي)

بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) علمي  نجيب  السيد 

شارع موالي رشيد إقامة عاودة فيالج)

طنجة) (91111 رقم14بلوك7طنجة)

املغرب.

عنوانه(ا)) علمي  واسين  السيد 

املجمع الحستي السالم3رقم57طنجة)

91111)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) علمي  نجيب  السيد 

شارع موالي رشيد إقامة عاودة فيالج)

طنجة) (91111 رقم14بلوك7طنجة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

دجنبر) (29 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)237753.

645I

sacompta sarl au

 STE AL FATH CREME SARL
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

sacompta sarl au
244 شارع الجيش امللكي ميسور ، 

33251، ميسور املغرب
 STE AL FATH CREME SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي بئر 

انزران الرقم 649 ميسور - 33251 
ميسور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1965

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (18
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE AL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.FATH CREME SARL AU
(+ مخبزة) (: غرض الشركة بإوجاز)

املواد الغذائية)+)متحادث.
بئر) حي  (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 33251 (- ميسور) (649 انزران الرقم)

ميسور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: الحدوب) الكبير  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) الحدوب  الكبير  السيد 
زنقة السعادة حي بئر انزران ميسور)

33251)ميسور املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) الحدوب  الكبير  السيد 

زنقة السعادة حي بئر انزران ميسور)

33251)ميسور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (29 بتاريخ) ببوملان  االبتدائية 

2121)تحت رقم)246/2121.

646I

FIDUCOGEM

JAOUHARAT BILAL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCOGEM

رقم 5 عمارة 52 مكاتب اشرف شارع 

 FES ،31111 ، محمد السادس فاس

MAROC

JAOUHARAT BILAL شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 

2 عمارة 114ك حي رياض الياسمين 

طريق عين الشقف - 31111 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

68593

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (27

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JAOUHARAT BILAL

غرض الشركة بإوجاز):)مقهى.

عنوان املقر االجتماعي):)محل رقم)
114ك حي رياض الياسمين) 2)عمارة)
فاس) (31111 (- طريق عين الشقف)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد كمال احمد):)1.111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) احمد  كمال  السيد 
تعاونية الوردوة طريق عين الشقف)

31111)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) احمد  كمال  السيد 
تعاونية الوردوة طريق عين الشقف)

31111)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (28 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3137.
647I

كابيموك

SMILE LIFE NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

كابيموك
21 زنقة شونيي الدارالبيضاء ، 
21171، الدارالبيضاء املغرب

SMILE LIFE NEGOCE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الفتح زنقة 14 رقم 11 عين الشق 
الدارالبيضاء - 21471 الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.263187

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
2121)تقرر حل) 16)فبراور) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) (SMILE LIFE NEGOCE

وعنوان) درهم  (111.111 رأسمالها)
 14 مقرها اإلجتماعي حي الفتح زنقة)
(- الدارالبيضاء) الشق  عين  (11 رقم)
املغرب نتيجة) الدارالبيضاء) (21471
عدم تحقيق الغرض االجتماعي) (: ل)

للشركة.
حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الشق) عين  (11 رقم) (14 زنقة) الفتح 
21471)الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.)
و عين:

وعنوانه(ا)) ابناو  سمير  السيد(ة))
حي الفتح زنقة)14)رقم)11)عين الشق)
الدارالبيضاء) (21471 الدارالبيضاء)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
حي الفتح زنقة) (: املتعلقة بالتصفية)
14)رقم)11)عين الشق الدارالبيضاء

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 12 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أبريل)2121)تحت رقم)773116.
648I

COMPTAMAR EXPERTISE

GMD C A P I T A L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTAMAR EXPERTISE
 Casa ، 20530، Casablanca

MAROC
GMD C A P I T A L شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 محج 

مرس السلطان، الطابق األول، 
الشقة 3، - 21111 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

518793
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 GMD (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.C A P I T A L

تأجير) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

أو) اململوكة  العقارات  وتشغيل 

املؤجرة.

26)محج) (: عنوان املقر االجتماعي)

األول،) الطابق  السلطان،) مرس 

البيضاء) الدار  (21111 (- (،3 الشقة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 511.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.511 (: السيد بن الشيب غالب)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

السيد بن الشيب محمد):)1.251 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

السيد بن الشيب الحاج ادريس)

درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.251  :

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بن الشيب غالب عنوانه(ا))
الدار) (21111 الفكيكي) زنقة  (74

البيضاء)املغرب.

السيد بن الشيب محمد عنوانه(ا))
برشيد) (21111  78 زنقة دمشق رقم)

املغرب.

السيد بن الشيب الحاج ادريس)

فيال) (3 املدونة) بيال  إقامة  عنوانه(ا))

 21111 شارع تطوان كاليفورنيا) (18

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بن الشيب غالب عنوانه(ا))
الدار) (21111 الفكيكي) زنقة  (74

البيضاء)املغرب

السيد بن الشيب محمد عنوانه(ا))
الدار) (21111  78 رقم) زنقة دمشق 

البيضاء)املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 29 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784584.

649I

ائتمانية املرجان

 ENTREPRISE OULED
AHMED OUARDIGHA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتمانية املرجان
ف6 واسمينة 1 شارع محمد 
 lotissement 11 السادس
 ennakhla(rue(al(jaouz

 khouribga، 25000، Khouribga
املغرب

 ENTREPRISE OULED AHMED
OUARDIGHA شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
االول رقم 7 تجزءة املسجد حي 
رياض - 25111 خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7153
بمقت�شى عقد حر مؤرخ في)24)ماي)
األسا�شي) القانون  إعداد  تم  (2121
لشركة ذات مسؤلية محدودة ذات)

الشريك الوحيد باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 ENTREPRISE OULED AHMED

.OUARDIGHA
االشغال) (: غرض الشركة بإوجاز)

املختلفة.
الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
االول رقم)7)تجزءة املسجد حي رياض)

- 25111)خريبكة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: بدر) خوادري  السيد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد خوادري بدر عنوانه(ا))رقم)
 25111 تجزءة املسجد حي رياض) (7

خريبكة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خوادري بدر عنوانه(ا))رقم)
 25111 تجزءة املسجد حي رياض) (7

خريبكة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (29 االبتدائية بخريبكة بتاريخ)

2121)تحت رقم)327.
651I

BMC

 INDUSTRIE NETWORK
MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BMC
زنقة فرحات حشاد ، الطابق األول 
، ا، الدار البيضاء ، 21131، الدار 

البيضاء املغرب
 INDUSTRIE NETWORK

MAROC شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الخامس ، 26 زنقة محمد 
القوري الطابق 2 املكتب 8 الدار 
البيضاء - 21131 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

517711
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (14
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 INDUSTRIE NETWORK  :

.MAROC
مقاول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

األعمال املختلفة.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
محمد) زنقة  (26 (، الخامس) محمد 
الدار) (8 املكتب) (2 الطابق) القوري 
الدارالبيضاء) (21131 (- البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 51.111 (: مزوز) حسن  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
 51.111 (: خليل) عياد  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
بقيمة) (511 (: السيد حسن مزوز)

111)درهم.
بقيمة) (511 (: السيد عياد خليل)

111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) مزوز  حسن  السيد 
مدوونة) (178 رقم) (8 دوار الحفاري م)

البيضاء)21111)مدوونة املغرب.
السيد عياد خليل عنوانه(ا))اوالد)
بن أعمر الدحامنة بوسكورة عمالة)
زكورة) زولي  بني  (21111 النواصر)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) مزوز  حسن  السيد 
مدوونة) (178 رقم) (8 دوار الحفاري م)

البيضاء)21111)مدوونة املغرب
السيد عياد خليل عنوانه(ا))اوالد)
بن أعمر الدحامنة بوسكورة عمالة)
زكورة) زولي  بني  (21111 النواصر)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.

651I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

A.F BEAUTY ACADEMIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot(RIZANA ;
 RESIDENCE(LAHRECH(N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
A.F BEAUTY ACADEMIE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 

رقم 11،الطابق الثاني،رقم 86 ، 
شارع ابن خلدون املدونة الجدودة - 

51111 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53713
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 A.F (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BEAUTY ACADEMIE
صالون) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

لحالقة النساء.
شقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(، (86 الثاني،رقم) 11،الطابق  رقم)
(- شارع ابن خلدون املدونة الجدودة)

51111)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبدالفتاح والي علمي):)511 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
 511 (: عامري) فدوى  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
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علمي) والي  عبدالفتاح  السيد 

5تجزئة) شقة) (45 رقم) عنوانه(ا))

 51171 الزيتون) الثاني  ادريس 

مكناس املغرب.

عنوانه(ا)) عامري  فدوى  السيدة 
ج) م  (13 شقة) تازة  زنقة  (12 رقم)

51111)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

علمي) والي  عبدالفتاح  السيد 

تجزئة) (5 شقة) (45 رقم) عنوانه(ا))

 51171 الزيتون) الثاني  ادريس 

مكناس املغرب

عنوانه(ا)) عامري  فدوى  السيدة 
ج) م  (13 شقة) تازة  زنقة  (12 رقم)

51111)مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (29 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2121)تحت رقم)3214.

653I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية)

الحمراء

 ETS BACHAIR ALKHAYR

 GROUPE INTERNATIONAL

PRIVE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

العيون الساقية الحمراء

صندوق البرود 2266 ، 71111، 

العيون املغرب

 ETS BACHAIR ALKHAYR

 GROUPE INTERNATIONAL

PRIVE شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي 

رشيد الشطر الثاني منطقة الفيالت 

فيال سيدي حبوب العيون - 71111 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37263

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (19

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ETS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 BACHAIR ALKHAYR GROUPE

.INTERNATIONAL PRIVE

التعليم) (- (: غرض الشركة بإوجاز)

والجامعي) واالبتدائي  املدر�شي  قبل 

والثانوي.

-)النقل املدر�شي..

عنوان املقر االجتماعي):)حي موالي)
رشيد الشطر الثاني منطقة الفيالت)

 71111 (- فيال سيدي حبوب العيون)

العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

1.111)حصة) (: السيد بيدي بهان)

بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) عنوانه(ا)) بهان  بيدي  السيد 

منطقة) الثاني  الشطر  رشيد  موالي 
الفيالت فيال سيدي حبوب العيون)

71111)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

حي) السيدة امينة بهان عنوانه(ا))

منطقة) الثاني  الشطر  رشيد  موالي 
الفيالت فيال سيدي حبوب العيون)

71111)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (28 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2121)تحت رقم)2116/2121.

654I

ACDEN

اكافريكا
إعالن متعدد القرارات

ACDEN

 Boulevard(Ghandi، Ghandi

 Mall، Immeuble 8، 5ème

 étage ، 20380، CASABLANCA

MAROC

اكافريكا «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: كازا 

نيرشور بارك 1111 شارع القدس 

حي سيدي معروف - 21191 الدار 

البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.433937

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)11)وونيو)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ونص  الذي  (:1 رقم) قرار 

ماولي:)تحويل املقر االجتماعي من كازا)

القدس) شارع  (1111 بارك) نيرشور 

الدار) (21191 معروف) سيدي  حي 

بارك) سانتر  فلوريدا  الى  البيضاء)

4)سيدي) الطابق) (28 الرقم) (9 تجزئة)

معروف الدار البيضاء)21191

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

3)من القانون االسا�شي) تعدول املادة)

للشركة

قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

االسا�شي) القانون  صياغة  اعادة 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

وقع املقر االجتماعي للشركة بفلوريدا)

سانتر بارك تجزئة)9)الرقم)28)الطابق)

البيضاء) الدار  معروف  سيدي  (4

21191.)باقي البند دون تغيير

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 29 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784667.

655I

FIDUCIAIRE EL AARAJ

BERMINORD TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AARAJ

 12RUE(DE(LIBAN(ENRESOL(N°1

، 90000، TANGER(MAROC

BERMINORD TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 49 شارع 

جميلة 1 رقم 161 الطابق االر�شي - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117855

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BERMINORD TRANS

النقل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االستيراد) للبضائع-) والدولي  الوطني 

والتصدور

49)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
(- الطابق االر�شي) (161 1)رقم) جميلة)

91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد البرميجو عبدالسالم):)511 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

 511 (: الطاهر) وسرني  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عبدالسالم) البرميجو  السيد 

 49 رقم) جميلة  تجزئة  عنوانه(ا))

91111)طنجة املغرب.
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عنوانه(ا)) الطاهر  وسرني  السيد 
 331 عمارة) (34 مجموعة) (1 العرفان)

رقم)22 91111)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عبدالسالم) البرميجو  السيد 
 49 رقم) جميلة  تجزئة  عنوانه(ا))

91111)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (25 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)5957.
656I

AMGHAR MOHAMED

CERISA ASSISTANCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،
SEFROU MAROC

CERISA ASSISTANCE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 229 شارع 

املعتمد بن عباد ملقاسم صفرو - 
31111 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3355

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (31
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CERISA ASSISTANCE
إستغالل) (: غرض الشركة بإوجاز)
ونقل) واإلنجاد  اإلسعاف  سيارة 

السيارات في وضعية عطب.

 229 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع املعتمد بن عباد ملقاسم صفرو)

- 31111)صفرو املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: لخضر) خاولة  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) لخضر  خاولة  السيدة 
دوار والد العربي بني بويفرور الناضور)

62999)الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) لخضر  خاولة  السيدة 
دوار والد العربي بني بويفرور)62999 

الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (21 بتاريخ) بصفرو  االبتدائية 

2121)تحت رقم)344.
657I

إئتمانيات الدريوش

TAZAGHINE ELECTRIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

إئتمانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 
ب 682، 92111، العرائش املغرب

TAZAGHINE ELECTRIQUE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 131 
الصدر األعظم الحومة السفلية - 

92111 العرائش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5919

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 وونيو) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):
زيد) رضوان  (ة)) السيد) تفويت 
حصة اجتماعية من) (311 امصباح)
(ة)) حصة لفائدة السيد) (611 أصل)
وونس عدنان بتاريخ)18)وونيو)2121.

زيد) رضوان  (ة)) السيد) تفويت 

حصة اجتماعية من) (311 امصباح)

(ة)) حصة لفائدة السيد) (611 أصل)

نجيم الساوح بتاريخ)18)وونيو)2121.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (

االبتدائية بالعرائش بتاريخ)28)وونيو)

2121)تحت رقم)795.

658I

STE CECONA SARL

ste haytam el fayda sarl au
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ممثل قانوني للشركة

STE CECONA SARL

 AV(DES(FAR 74 2ETAG(AV(DES

 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc

 ste haytam el fayda sarl au

«شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: حي 
افاودوون الناظور حي افاودوون 

الناظور 62111 الناظور املغرب.

«تعيين ممثل قانوني للشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.18271

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

وتبعا) (2121 ماي) (15 في) املؤرخ 

تعيين) تقرر  جدد  لتعيين مسير(ون))

املمثل(ون))القانوني(ون):)

-)الفاودة لحبيب

 ste haytam el fayda sarl  -

محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  (au

ذات الشريك الوحيد الكائن مقرها)

حي افاودوون الناظور) اإلجتماعي ب:)

62111)الناظور املغرب

عند) التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء:)18271

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

16)وونيو) االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)1324.

661I

SOFINACTE

MRAKNA
إعالن متعدد القرارات

SOFINACTE
 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL
 ABRAR » N° 44 BUREAU 22.
 5éme(ETAGE ، 30000، FES

MAROC
MRAKNA «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 37 إقامة 
األفق زنقة عبد الواحد املراك�شي - 

31111 فاس املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.23863

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)23)وونيو)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

استمرارية اإلستغالل
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ونص  الذي  (:39 رقم) بند 

ماولي:)استمرارية اإلستغالل
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (28 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3149.
661I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

SOCIETE REDAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION
SARL

 AV(DES(FAR(IMM(TAJ(APPT 9
VN(FES ، 30000، FES(MAROC
SOCIETE REDAM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : الشقة 
3 رقم 1 زنقة ابن ماجة شارع ابو 
بكر الصدوق فاس - 31111 فاس 

املغرب.
قفل التصفية
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
.35543

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2121 وونيو) (12 املؤرخ في)
ذات) شركة  (SOCIETE REDAM
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (211.111
زنقة ابن) (1 رقم) (3 اإلجتماعي الشقة)
(- ماجة شارع ابو بكر الصدوق فاس)
لقيام) نتيجة  املغرب  فاس  (31111
من) ألكثر  نشاطها  بتوقيف  الشركة 
سنتين وتراكم لديها عجز مهم حيث)

قرر الشركاء)حل الشركة.
و عين:

السيد(ة))حمزة العبوز وعنوانه(ا))
الرقم)7)الزنقة)4)حي الراشدوة طريق)
فاس) (31111 فاس) الشقف  عين 

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 3 2121)وفي الشقة) 12)وونيو) بتاريخ)
زنقة ابن ماجة شارع ابو بكر) (1 رقم)
الصدوق فاس)-)31111)فاس املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (22 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3119/121.
663I

cabinet(aux(services(des(affaires

MOROCCO-EVERYWHERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة

cabinet(aux(services(des(affaires
 n° 99 rue(my(lhassan 1er

 etage(erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

 MOROCCO-EVERYWHERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

مرزوكة الطاوس الريصاني - 52451 
الريصاني املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14971
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2121 وونيو) (23 املؤرخ في)
 YUE مسير جدود للشركة السيد(ة))

ZHANG)كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالرشيدوة بتاريخ)29)وونيو)

2121)تحت رقم)313.

664I

KHOUYI BADIA

STE EXTRA-NAJ SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KHOUYI BADIA
 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب
STE EXTRA-NAJ SARL AU شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

سلمى 2 شقة رقم 11 شارع 
السعدوين البساتين - 51111 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53693
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (23
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EXTRA-NAJ SARL AU
-تاجر) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

توريد املكاتب بالجملة.
-)تاجر معدات مكتبية بالجملة.

-)استيراد وتصدور..
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
سلمى)2)شقة رقم)11)شارع السعدوين)

البساتين)-)51111)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: السيدة أمينة الفضيلي)
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة أمينة الفضيلي عنوانه(ا))
شارع) (11 شقة رقم) (2 اقامة سلمى)
سلمى) البساتيناقامة  السعدوين 
السعدوين) شارع  (11 رقم) شقة  (2

البساتين)51111)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة أمينة الفضيلي عنوانه(ا))
شارع) (11 شقة رقم) (2 اقامة سلمى)
51111)مكناس) السعدوين البساتين)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (29 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2121)تحت رقم)3187.
666I

ste ovada

 STE DRAOUI SOLAIRE SARL
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

ste ovada
 mezanine(n°2 melk(el(khamar
 av(tayeb(guennad ، 35100،

guercif maroc
 STE DRAOUI SOLAIRE SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 

ادريس االول طريق لكار جرسيف - 
35111 جرسيف املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1137
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2121 وونيو) (11 املؤرخ في)
 STE DRAOUI SOLAIRE SARL
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  (AU
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها)

مقرها) وعنوان  درهم  (11.111

اإلجتماعي شارع ادريس االول طريق)

جرسيف) (35111 (- جرسيف) لكار 

نشاط) اي  النعدام  نتيجة  املغرب 

تجاري.

و عين:

جليطي) محمد  السيد(ة))

2)جرسيف) حي الشويبير) وعنوانه(ا))

guercif 35111)املغرب كمصفي)(ة))

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

شارع) وفي  (2121 وونيو) (11 بتاريخ)

(- ادريس االول طريق لكار جرسيف)

guercif 35111)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بجرسيف بتاريخ)29)وونيو)

2121)تحت رقم)1112.

667I

omnium management

 RYAN APARTMENT FES

MEDINA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدود للشركة

omnium management

 rce 52 av(hassane 22 vn(fes ، 82

30100، fes(maroc

 RYAN APARTMENT FES

MEDINA شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 52 شارع 

الحسن الثاني الطابق 4 املدونة 

الجدودة – فاس - 31111 فاس 

املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.53715

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم تعيين) (2121 فبراور) (14 املؤرخ في)

مسير جدود للشركة السيد(ة))بدروي)

عزيز كمسير آخر

تبعا إلقالة مسير.
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باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
مارس) (16 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)1219.
668I

ficotrad(sarl

 OTMIRA TRAVAUX SARL
A.U

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

ficotrad(sarl
 hay(el(hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc
 OTMIRA TRAVAUX SARL A.U
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 75 
تجزئة الحزام - 45111 ورزازات 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2839

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2121 وونيو) (11 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (1.511.111«
 2.111.111» إلى) درهم«) (511.111«
تقدوم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدوة أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (23 االبتدائية بورزازات بتاريخ)

2121)تحت رقم)412.
669I

 TOUAGHED CORPORATION OF DIGITAL

BRANDING AND MARKETING

 TOUAGHED 
 CORPORATION OF

 DIGITAL BRANDING AND
PROGRAMMING TCDBP

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 TOUAGHED CORPORATION
 OF DIGITAL BRANDING AND

MARKETING
 App 6 immb 44 Lot(Zahira

 Avenue(Bayrouth(Montfleuri 2
Fes ، 30060، فاس املغرب

 TOUAGHED CORPORATION 
 OF DIGITAL BRANDING AND
PROGRAMMING TCDBP شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1 غمارة 
F2 تجزئة صباطي طريق اوموزار 

زهور 2 - 31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68511
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (14
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 TOUAGHED CORPORATION
 OF DIGITAL BRANDING AND

.PROGRAMMING TCDBP
برمجة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
املعلوميات وإنشاء)مواقع إلكترونية.

غمارة) (1 (: عنوان املقر االجتماعي)
اوموزار) طريق  صباطي  تجزئة  (F2

زهور)2 - 31111)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 51.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
111)حصة) السيد نضال تواغد):)

بقيمة)511)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) تواغد  نضال  السيد 
44)تجزئة زهيرة شارع) 6)عمارة) شقة)
فاس) (31161 فاس) (2 بيروت الزهور)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) تواغد  نضال  السيد 
44)تجزئة زهيرة شارع) 6)عمارة) شقة)
فاس) (31161 فاس) (2 بيروت الزهور)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)23)وونيو)2121 

تحت رقم)41311121114623.
671I

FLASH ECONOMIE

AFRICA PROM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة 
AFRICA PROM SARLAU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بالشريك الوحيد

رأسمالها 4000000،00 درهم
بمقت�شى عقد عرفي مسجل بالدار)
تم) (2121/15/25 بتاريخ) البيضاء)
تأسيس شركة ذات املسؤولية ذات)

الشريك الوحيد املميزات التالية:)
 AFRICA شركة) التسمية:) (-

PROM
(/ العقاري) الترويج  املوضوع:) (-

البناء.
شارع) (11 االجتماعي:) املقر  (-
الحرية الطابق)3)الشقة رقم)5)الدار)

البيضاء.
درهم) مالوين  أربعة  املال:) رأس  (-
مقسمة) ((DH  4000000،00(
اجتماعية) حصة  ألف  اربعون  إلى 
بقيمة) اجتماعية)) حصة  (41111(
 (DH  100،00) للحصة) درهم  مائة 
األصل) بواسطة  بالكامل  مدفوعة 
التالي:)أرض مساحتها)2649)متر مربع)
مجاطية) أوالد  جماعة  بتراب  تقع  (،

اقليم مدوونة.
ووزعت على الشكل التالي:)

الحاملة) مظهر  خليل  السيد 
 BL57256للبطاقة الوطنية رقم

فاتح) من  االجتماعية:) السنة  (-
وناور إلى الحادي والثالثون من دجنبر.

:تسعة وتسعون سنة من) املدة) (-

في) اال  الفعلي  الشركة  تأسيس  ووم 

حالة التصفية املسبقة او التمدود.

الشركة) تسير  واإلدارة:) التسيير  (-

من طرف السيد خليل مظهر الحامل)

 BL57256للبطاقة الوطنية رقم رقم

لتمثيل) الصالحيات  جميع  وله 

الشركة.

السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 

رقم) تحت  البيضاء) للدار  التجاري 

517695

672I

cabinet(aux(services(des(affaires

BONOCHE TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

cabinet(aux(services(des(affaires

 n° 99 rue(my(lhassan 1er

 etage(erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

BONOCHE TRAVAUX شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

املنقارة الجرف - 52351 الجرف 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7187

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2121 أبريل) (11 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

 11.111» أي من) درهم«) (921.111«

عن) درهم«) (931.111» إلى) درهم«)

أو) نقدوة  حصص  تقدوم  (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالرشيدوة بتاريخ)29)وونيو)

2121)تحت رقم)314.

673I
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SOLUCIA EXPERTISE

DIGITSI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC
DIGITSI شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد(في 
طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 11 
زنقة عزيز بالل الطابق الخامس، 
املعاريف - 21331 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.411213

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) (2121 وونيو) (18 املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مبلغ) (DIGITSI الوحيد) الشريك 
وعنوان) درهم  (111.111 رأسمالها)
زنقة عزيز) (11 مقرها اإلجتماعي رقم)
(- املعاريف) الخامس،) الطابق  بالل 
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (21331

ل):)قرار الشريك الوحيد.
 11 و حدد مقر التصفية ب رقم)
الخامس،) الطابق  بالل  عزيز  زنقة 
البيضاء) الدار  (21331 (- املعاريف)

املغرب.)
و عين:

وعنوانه(ا)) ملناه  مريم  السيد(ة))
رقم) شقة  (197 عمارة) النسيم  حي 
الدار البيضاء) (21111  13 طابق) (11

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 29 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784718.
674I

استشارات بشير

تامينات اوفال
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

استشارات بشير
حي الشرف عملية الهدى العمارة 4 
الشقة 4 الدور 1 ، 41111، مراكش 

املغرب
تامينات اوفال شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 
3-81 و4-81 شارع 11 وناور حي 
حساني إنزكان - - 86351 إنزكان 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6271

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
رفع) تم  (2121 ماي) (11 في) املؤرخ 
رأسمال الشركة بمبلغ قدره)«41.111 
إلى) درهم«)أي من)«161.111)درهم«)
»211.111)درهم«)عن طريق):)تقدوم)

حصص نقدوة أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (11 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1231.
675I

AliaSud

AliaSud S.A.R.L AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AliaSud
 QUARTIER ESSEKNA RUE SIDI

ABDERRAHMAN(NR 05 ES-
 SEMARA ، 72000، es-semara

maroc
AliaSud S.A.R.L AU شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

السكنى زنقة سيدي عبدالرحمان 
رقم 15 السمارة - 72111 السمارة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2355

 15 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 

القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو)

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AliaSud S.A.R.L AU

أو) البناء) (: غرض الشركة بإوجاز)

أعمال مختلفة.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

عبدالرحمان) سيدي  زنقة  السكنى 

السمارة) (72111 (- السمارة) (15 رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: دردوري) منينة  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة منينة دردوري عنوانه(ا))

شارع أحمد حمادي دون رقم السمارة)

72111)السمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة منينة دردوري عنوانه(ا))

شارع أحمد حمادي دون رقم السمارة)

72111)السمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (28 االبتدائية بالسمارة بتاريخ)

2121)تحت رقم)145/2121.

676I

NEW CHALLENGE CONSULTING

TASTYUMMYFOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 NEW CHALLENGE
CONSULTING

186 شارع ابراهيم الروداني حي 
الهدى ، 25111، خريبكة املغرب

TASTYUMMYFOOD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 115 
تجزئة االقبال - 25111 خريبكة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7149
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TASTYUMMYFOOD
غرض الشركة بإوجاز):)مطعم.

 115 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
خريبكة) (25111 (- االقبال) تجزئة 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد املهدي برقوق):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
 311 (: الرقيق) سكينة  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
السيد اووب الحيان):)211)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) برقوق  املهدي  السيد 
 25111 زنقة الرشد حي الرشاد) (27

خريبكة املغرب.
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السيدة سكينة الرقيق عنوانه(ا))

الطابق) توسيع  الحمرا  تجزئة  (43

خريبكة) (25111  3 الشقة) االول 

املغرب.

عنوانه(ا)) الحيان  اووب  السيد 
11)بلوك)11)زنقة)21)غشت)25111 

خريبكة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) برقوق  املهدي  السيد 
 25111 زنقة الرشد حي الرشاد) (27

خريبكة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (28 االبتدائية بخريبكة بتاريخ)

2121)تحت رقم)324.

677I

UPSILON CONSULTING

 UPSILON AUDIT ET

CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير السنة املالية

UPSILON CONSULTING

 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim

 Bouabid، étage 4، appt 20،

 quartier(Beauséjour ، 20250،

Casablanca MAROC

 UPSILON AUDIT ET CONSEIL

«شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: زاوية 

شارع عمر الخيام وشارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 

شقة رقم 21، بوسيجور - 21251 

الدار البيضاء املغرب.

«تغيير السنة املالية«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.356623

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)11)ماي)2121

ما) إلى  املالية:) السنة  تغيير  تقرر 

ولي:)من فاتح أكتوبر إلى)31)شتنبر من)

كل سنة..

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)782688.
678I

cabinet(aux(services(des(affaires

BONOCHE TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

cabinet(aux(services(des(affaires
 n° 99 rue(my(lhassan 1er

 etage(erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

BONOCHE TRAVAUX شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
املنقارة الجرف - 52351 الجرف 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7187

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2121 أبريل) (11 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»1.471.111)درهم«)أي من)«11.111 
عن) درهم«) (1.471.111» إلى) درهم«)
إدماج احتياطي أو أرباح أو) (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالرشيدوة بتاريخ)29)وونيو)

2121)تحت رقم)314.
679I

 SOCIETE ELAARBI DES NOUVEAUX

TECHNIQUES DE CONSTRUCTION

 SOCIÉTÉ ELAARBI DES
 NOUVEAUX TECHNIQUES

DE CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE ELAARBI DES
 NOUVEAUX TECHNIQUES DE

CONSTRUCTION

26 شارع مرس السلطان شقة 3 

الطابق 1 الدار البيضاء، 21111، 

الدار البيضاء املغرب

 SOCIÉTÉ ELAARBI DES

 NOUVEAUX TECHNIQUES DE

CONSTRUCTION شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 

مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 

الدار البيضاء 21111 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

518475

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (15

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIÉTÉ ELAARBI DES  :

 NOUVEAUX TECHNIQUES DE

.CONSTRUCTION

 Autres (: بإوجاز) الشركة  غرض 

 Travaux de Construction

.Spécialisés

26)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

 1 الطابق) (3 مرس السلطان الشقة)

21111)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: سالمي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) سالمي  محمد  السيد 
 15 عمارة) (3 س) م  البسمة  إقامة 
الشقة)13)عين السبع الدار البيضاء)

21111)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) سالمي  محمد  السيد 
 15 عمارة) (3 س) م  البسمة  إقامة 
الشقة)13)عين السبع الدار البيضاء)

21111)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)-.
681I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية)

الحمراء

Ste Zouizal CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
العيون الساقية الحمراء

صندوق البرود 2266 ، 71111، 
العيون املغرب

Ste Zouizal CAR شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الفتح 
زنقة ونبع رقم 19 العيون - 71111 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37133
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (11
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Ste (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Zouizal CAR
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تأجير) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

عنوان املقر االجتماعي):)حي الفتح)

 71111 (- العيون) (19 زنقة ونبع رقم)

العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد بوجمعة السعيدي):)1.111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السعيدي) بوجمعة  السيد 

عنوانه(ا))حي الفتح زنقة ونبع رقم)19 

العيون)71111)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السعيدي) بوجمعة  السيد 

عنوانه(ا))حي الفتح زنقة ونبع رقم)19 

العيون)71111)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (15 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1837/2121.

682I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

 SCALE سكال سرفيس

SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MOHAMED EL KARRICHE

COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 الطابق 

األول تطوان ، 93111، تطوان 

املغرب

 SCALE SERVICE سكال سرفيس

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي إقامة البروج بلوك أ 

رقم 871 مكتب 2 - 93111 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29843

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (14

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

سكال) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SCALE SERVICE(سرفيس

نقل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين لحساب الغير.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الجيش امللكي إقامة البروج بلوك أ)
تطوان) (93111  -  2 مكتب) (871 رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 311.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 3.111 (: كبيطال) مازن  الشركة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الشركة مازن كبيطال عنوانه(ا))

البروج) إقامة  امللكي  الجيش  شارع 

 93111  2 مكتب) (871 رقم) أ  بلوك 

تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ووسف العمراني عنوانه(ا))
 93111  14 زيانة شارع الرياض رقم)

تطوان املغرب

السيد أحمد العمراني عنوانه(ا))
 93111 زيانة) (14 شارع الرياض رقم)

تطوان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (25 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1721.

683I

FLASH ECONOMIE

 CENTRE DE RECHERCHE
VENUS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

 CENTRE DE RECHERCHE
VENUS

شركة ذات مسؤولية محدودة)
رأسمالها:)11.111)درهم

تجزئة) (117 اإلجتماعي:) مقرها 
متوكل دار بوعزة الدارالبيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري) (
 178553

رفع رأسمال الشركة
:بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ بتاريخ)14)فبراور)2119)قرر
بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع 
درهم) (11111 درهم أي من) (91111
درهم وذلك عن طريق) (111111 إلى)
911)حصة اجتماعية جدودة) إنشاء)
بالكامل) درهم مدفوعة  (111 بقيمة)
السائلة) الدوون  مقاصة  طريق  عن 
،مستحقة الدفع وبعضها وحتفظ به)

الشركاء)في الشركة
تعدول النظام األسا�شي الشركة

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
 11 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

وونيو)2119)تحت رقم)614969 
685I

ACCURCONSULTING

OPERA CERAME TLHD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACCURCONSULTING
 IMM1 APPT 5 3EME(ETAGE

 COMPLEXE FIRDAOUS
 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA املغرب
OPERA CERAME TLHD شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي توطين: 
279 اإلنبعاث III خريبكة - 25111 

خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7155

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (26

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OPERA CERAME TLHD

أعمال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

مختلفة أو البناء.

توطين:) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 25111 (- خريبكة) (III اإلنبعاث) (279

خريبكة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبدالهادي الطالع):)1.111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الطالع) عبدالهادي  السيد 

عنوانه(ا))حي الزهور بلوك)13)الرقم)

23312)الفقيه) 22)الفقيه بن صالح)

بن صالح املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الطالع) عبدالهادي  السيد 

عنوانه(ا))حي الزهور بلوك)13)الرقم)

23312)الفقيه) 22)الفقيه بن صالح)

بن صالح املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (29 االبتدائية بخريبكة بتاريخ)

2121)تحت رقم)328.

686I
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UPSILON CONSULTING

 BETAFENCE SUCCURSALE
MAROC

شركة املساهمة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 BETAFENCE SUCCURSALE
 MAROC

مقرها اإلجتماعي 11 زنقة مو�شى 
ابن نصير، شقة رقم 11، الطابق 
السادس، كوتيي - 21111 الدار 

البيضاء املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري 

334191
تحويل املقر االجتماعي لفرع الشركة. 
بمقت�شى قرار مسير فرع الشركة)
تحويل) تم  (،2121 أبريل) (11 بتاريخ)
املقر االجتماعي الحالي للفرع من)«11 
زنقة مو�شى ابن نصير،)شقة رقم)11،)
 21111 (- كوتيي) السادس،) الطابق 
زنقة) (49» إلى) املغرب«) الدار البيضاء)
رقم) الطابق السفلي،) أحمد بركات،)
الدار البيضاء) (21111 (- معاريف) (،3

املغرب«.)
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 14 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)781288.
687I

ACO CONSULTING

WANA MONEY
شركة املساهمة

رفع رأسمال الشركة

ACO CONSULTING
 rue(libourne - résidence(du ،71
 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc
WANA MONEY شركة املساهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الكولين -2 سيدي معروف - 21191 
الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.384975

العام) الجمع  بمقت�شى 
وونيو) (21 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) رأسمال  رفع  تم  (2121

درهم«) (13.111.111» قدره) بمبلغ 
إلى) درهم«) (51.111.111» من) أي 
(: طريق) عن  درهم«) (64.111.111«

تقدوم حصص نقدوة أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784844.
688I

Annonce

KEBAB JOUHA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Annonce
إقامة الصفا 215 الطابق 2 شقة 

12 حي منضرونا عين الشق البيضاء 
، 21461، الدار البيضاء املغرب
KEBAB JOUHA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 11 زنقة 

الحرية طابق 3 شقة رقم 5 - 21121 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
516641

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (31
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 KEBAB(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.JOUHA
-املطاعم) (: غرض الشركة بإوجاز)

وخدمات التموين املتنقلة
-أطعمة محلية وعاملية متخصصة)

للوجبات الخفيفة ووجبات سريعة
الوسائل) بكل  الشركة  -مشاركة 
لجميع الشركات أو الشركات التي تم)
إنشاؤها أو التي سيتم إنشاؤها والتي)
الشركة) بهدف  ذات صلة  تكون  قد 
وبشكل عام،أي صفقة من أي نوع)
تجاري وصناعي ومالي واألوراق املالية)
الشركة) غرض  تتعلق  والعقارات،)

وأوة أغراض مماثلة أو ذات
الصلة.

زنقة) (11 (: عنوان املقر االجتماعي)
الحرية طابق)3)شقة رقم)5 - 21121 

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد مبارك):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
 251 (: السيد عبد الهادي مبارك)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
 251 (: رزكاني) جميلة  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) مبارك  محمد  السيد 
 21111  2 ش) (1 شارع انفا ط) (196

الدار البيضاء)املغرب.
مبارك) الهادي  عبد  السيد 
املومن) عبد  شارع  (439 عنوانه(ا))
البيضاء) الدار  (21111 رياض) اقامة 

املغرب.
السيدة جميلة رزكاني عنوانه(ا))
 21111  49 رقم) (42 حي الفرح زنقة)

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) مبارك  محمد  السيد 
 21111  2 ش) (1 شارع انفا ط) (196

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.
689I

CAF MAROC

SH LOGISTICS SOLUTIONS
إعالن متعدد القرارات

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
 SH LOGISTICS SOLUTIONS
«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: زنقة واد 
زيز الرقم 21 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 11 - 91111 طنجة 
املغرب.

«إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.114539
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)14)وونيو)2121
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
تحويل املقر االجتماعي الحالي للشركة)
اقامة) (21 رقم) زيز  واد  زنقة  (» من)
كاسطيا الطابق الثاني رقم)11«)الى)«)

زنقة ودراس رقم)44)دار البارود)«)
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

تحدوث القانون األسا�شي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
الذي) املعنية:) البنود  رقم  بند 

ونص على ماولي:)بالتعدول
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (29 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)6131.

691I

إئتمانية الواحة

STE GOLDEN SANDS
إعالن متعدد القرارات

إئتمانية الواحة
2 زنقة الحرية ، 52111، الرشيدوة 

املغرب
STE GOLDEN SANDS «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: حي موالي 
احمد الدهبي - 52451 الريصاني 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.9877

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)11)وونيو)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
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قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
 211111 رفع رأسمال الشركة بمبلغ)
 311111 الى) (111111 من) درهم 

درهم
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
واالستيراد) التصدور  نشاط  اضافة 
واالنتاج) البصري  السمعي  واالنتاج 

السينيماطوغرافي
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)
وفاء) السيدة  والوحيدة  الشريكة 
 311111 كنون قدمت للشركة مبلغ)

درهم
بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)
 311111 في) حدد  الشركة  رأسمال 
درهم مقسم الى)3111)حصة كلها في)
اسم الشريكة الوحيدة السيدة وفاء)

كنون
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالرشيدوة بتاريخ)31)وونيو)

2121)تحت رقم)315.
691I

MARRAKECH INVEST ET BUSINESS

ART OUELD AADOU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 MARRAKECH INVEST ET
BUSINESS

شارع يعقوب املنصور اقامة دراركة 
بوكار مكتب رقم 37 الطابق 2 جيليز 

، 41171، مراكش املغرب
ART OUELD AADOU شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
بداون جماعة جبيالت دائرة سيدي 
بعثمان اقليم الرحامنة - 43473. 

بن جرير املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1537

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2121 وونيو) (14 املؤرخ في)

ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 ART OUELD الوحيد) الشريك 
 111.111 رأسمالها) مبلغ  (AADOU
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار)
بداون جماعة جبيالت دائرة سيدي)
بعثمان اقليم الرحامنة)-)43473.)بن)
جرير املغرب نتيجة ل):)لعدم تحقيق)

غرض الشركة.
دوار) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
بداون جماعة جبيالت دائرة سيدي)
بعثمان اقليم الرحامنة)-)43473)بن)

جرير املغرب.)
و عين:

عدو) ولد  احمد  السيد(ة))
وعنوانه(ا))الزهور)2)عمارة)182)رقم)
 41111 مراكش) الجنوبي  النخيل  (1
مراكش املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بابن جرير بتاريخ)23)وونيو)

2121)تحت رقم)214.
692I

UPSILON CONSULTING

UPSILON CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير السنة املالية

UPSILON CONSULTING
 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim
 Bouabid، étage 4، appt 20،

 quartier(Beauséjour ، 20250،
Casablanca MAROC

UPSILON CONSULTING «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: زاوية 
شارع عمر الخيام وشارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 
شقة رقم 21، بوسيجور - 21251 

الدار البيضاء املغرب.
«تغيير السنة املالية«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.311681

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)11)ماي)2121

ما) إلى  املالية:) السنة  تغيير  تقرر 
ولي:)من فاتح أكتوبر إلى)31)شتنبر من)

كل سنة.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)782687.
693I

UPSILON CONSULTING

GUARDIAR MOROCCO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

GUARDIAR MOROCCO
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
مقرها اإلجتماعي : 11 زنقة مو�شى 
ابن نصير، شقة رقم 11، الطابق 
السادس، كوتيي - 21111 الدار 

البيضاء املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري 

261359
تحويل املقر االجتماعي للشركة

بمقت�شى قرار مسير الشركة بتاريخ)
املقر) تحويل  تم  (،2121 أبريل) (11
 11» من) للشركة  الحالي  االجتماعي 
زنقة مو�شى ابن نصير،)شقة رقم)11،)
 21111 (- كوتيي) السادس،) الطابق 
زنقة) (49» إلى) املغرب«) الدار البيضاء)
رقم) الطابق السفلي،) أحمد بركات،)
الدار البيضاء) (21111 (- معاريف) (،3

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 14 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)781289.
694I

مستامنة تيمادور ش.م.م ش.و

انوال للعطور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مستامنة تيمادور ش.م.م ش.و
حي لعري شيخ عمارة الشفاء الطابق 

الرابع الناظور، 62111، الناظور 

املغرب

انوال للعطور شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي لعري 
الشيخ شارع 73 رقم 26 الناظور 

الناظور 62111 الناظور املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22319

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وناور) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

انوال) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

للعطور.

تصدور) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

ومستحضرات) العطور  واستيراد 

التجميل.
عنوان املقر االجتماعي):)حي لعري)
الناظور) (26 رقم) (73 شارع) الشيخ 

الناظور)62111)الناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 (: بوحميدي) اسامة  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

 511 (: بوحميدي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

 

 511 (: بوحميدي) اسامة  السيد 

بقيمة)111)درهم.

 511 (: بوحميدي) محمد  السيد 

بقيمة)111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

بوحميدي) اسامة  السيد 

 24 حي اوالد لحسن شارع) عنوانه(ا))
الناظور) (62111 الناظور) (29 رقم)

املغرب.
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السيد محمد بوحميدي عنوانه(ا))
 29 رقم) (24 لحسن شارع) اوالد  حي 

الناظور)62111)الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
بوحميدي) اسامة  السيد 
 24 حي اوالد لحسن شارع) عنوانه(ا))
الناظور) (62111 الناظور) (29 رقم)

املغرب)
السيد محمد بوحميدي عنوانه(ا))
 29 رقم) (24 لحسن شارع) اوالد  حي 

الناظور)62111)الناظور املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
18)وونيو) االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)1211.
696I

GLOBE FIDUCIAIRE

 GENERAL FOOD
DEVELOPPEMENT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
14 شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 
18 ، 21111، الدار البيضاء املغرب

 GENERAL FOOD
DEVELOPPEMENT شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 7 

زنقة احمد توكي الطابق الثاني الدار 
البيضاء - 21111 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

519119
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

متبوعة) الشركة  تسمية 
بمختصر) اإلقتضاء) عند 
 GENERAL FOOD (: تسميتها)

.DEVELOPPEMENT
البيع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

والشراء،توزيع املواد الغذائية.
 7 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
زنقة احمد توكي الطابق الثاني الدار)
البيضاء) الدار  (21111 (- البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: حفاري) عادل  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) حفاري  عادل  السيد 
اقامة) (15 ش) (4 ط) الركيبات  زنقة 
الدار) (21111 نورواي الدار البيضاء)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) حفاري  عادل  السيد 
اقامة) (15 ش) (4 ط) الركيبات  زنقة 
الدار) (21111 نورواي الدار البيضاء)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784817.
697I

)منجمنت مخكتينغ فينوس

قصر الدغيمر
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

منجمنت مخكتينغ فينوس
عمارة هليوت شقة 33 شارع محمد 

البقال جليز ، 41111، مراكش 
املغرب

قصر الدغيمر شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 33 
عمارة هليوت شارع محمد البقال 

ش جليز مراكش - 41111 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

116411

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 

القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (21

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

قصر) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

الدغيمر.

غرض الشركة بإوجاز):)االستقبال)

وتنظيم) (، في املنزل وغرف الضيوف)

وجبات الطعام في طاوالت الضيوف

تقدوم الطعام وبيع املشروبات) (-

الكحولية وغير الكحولية.

 33 :)شقة) عنوان املقر االجتماعي)

البقال) محمد  شارع  هليوت  عمارة 

مراكش) (41111 (- مراكش) جليز  ش 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 111 (: بشرى) الدغيمر  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة الدغيمر بشرى عنوانه(ا))

تجزئة الشاطو حي وادي الذهب رقم)

11 12131)تمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الدغيمر بشرى عنوانه(ا))

تجزئة الشاطو حي وادي الذهب رقم)

11 12131)تمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ) بمراكش  التجارية 
رقم) تحت  (2121 وونيو) (24

.M16_21_2365127
698I

CAPITAL PROJECT STRATEGIES

 STAHLSCHMIDT
MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

CAPITAL PROJECT STRATEGIES
 45AVENUE MOHAMED V

 5EME(ETAGE(N°17 ، 90000،
TANGER MAROC

 STAHLSCHMIDT MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الحرة طنجة أوطوموتيف سيتي، 
طاك 2 تجزئة 35 بلدوة الجوامعة 

إقليم فحص انجرة - 91111 طنجة 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.111749
العام) الجمع  بمقت�شى 
ماي) (25 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) رأسمال  رفع  تم  (2121
 27.483.494،40» قدره) بمبلغ 
إلى) درهم«) (87.232» أي من) درهم«)
»27.570.726،40)درهم«)عن طريق)

:)تقدوم حصص نقدوة أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (24 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)5913.
699I

sofoget

AGRI-TOWN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra، 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
AGRI-TOWN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
59 إقامة موالي عبد العزيز شارع 
موالي عبد العزيز رقم 4 - 14111 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61329
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
AGRI- (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.TOWN
إستغالل) (: غرض الشركة بإوجاز)

الفالحي.
عنوان املقر االجتماعي):)القنيطرة)
شارع) العزيز  عبد  موالي  إقامة  (59
 14111  -  4 العزيز رقم) موالي عبد 

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد حسن عويزير):)251)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
حصة) (251 (: السيد كريم شاوي)

بقيمة)111)درهم للحصة.
 251 (: السيد نور الدون خدوري)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
 251 (: الصمود) محمد  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
السيد حسن عويزير):)251)بقيمة)

111)درهم.
بقيمة) (251 (: السيد كريم شاوي)

111)درهم.
 251 (: السيد نور الدون خدوري)

بقيمة)111)درهم.
 251 (: الصمود) محمد  السيد 

بقيمة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) عويزير  حسن  السيد 
القنيطرة)14111)القنيطرة املغرب.

عنوانه(ا)) شاوي  كريم  السيد 
القنيطرة)14111)القنيطرة املغرب.

خدوري) الدون  نور  السيد 
عنوانه(ا))القنيطرة)14111)القنيطرة)

املغرب.
السيد محمد الصمود عنوانه(ا))
األربعاء) سوق  (------ األربعاء) سوق 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) عويزير  حسن  السيد 

القنيطرة)14111)القنيطرة املغرب
السيد محمد الصمود عنوانه(ا))

القنيطرة)14111)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)28)وونيو)

2121)تحت رقم)83861.

711I

sud boujdour negoce

 STE MAYD
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

sud boujdour negoce
 Av(mohamed(V(n°23 Boujdour ،

71111، بوجدور املغرب
 STE MAYD CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 HAY وعنوان مقرها اإلجتماعي

 ENNOUR(NR 98 BOUJDOUR -
71111 بوجدور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37143

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAYD CONSTRUCTION
تشييد) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
السكنية) وغير  السكنية  املباني 
األعمال اإلنشائية للمباني السكنية)

اإلدارية والصناعية.
 HAY (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 ENNOUR NR 98 BOUJDOUR -

71111)بوجدور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: السيد التلميدي فلفاش)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
فلفاش) التلميدي  السيد 
 19 رقم) (11 القسم) حي  عنوانه(ا))

الداخلة)71111)بوحدور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
فلفاش) التلميدي  السيد 
 19 رقم) (11 القسم) حي  عنوانه(ا))

الداخلة)71111)بوجدور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (21 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1913/21.
711I

FNMCOMPTA

SUPERLOG
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME(ETAGE(N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
SUPERLOG شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
موالي إسماعيل 14 إقامة موالي 

إسماعيل الطابق 3 رقم 9 - طنجة - 
91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117935

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (17
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SUPERLOG
النقل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
وسيط) للبضائع،و  والدولي  الوطني 

النقل
الوطني والدولي للبضائع.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
موالي) إقامة  (14 إسماعيل) موالي 
إسماعيل الطابق)3)رقم)9)-)طنجة)-)

91111)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: مريم) زعراط  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
 1111 (: مريم) زعراط  السيدة 

بقيمة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) مريم  زعراط  السيدة 
-)طنجة) (18 16)رقم) حي بوشتي زنقة)

91111)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) مريم  زعراط  السيدة 
-)طنجة) (18 16)رقم) حي بوشتي زنقة)

91111)طنجة املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (29 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)6135.

712I

مكتب األستاذ أمين الهجري موثق

ZAHORA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

مكتب األستاذ أمين الهجري موثق

66 شارع محمد الخامس رقم 14 ، 

91111، طنجة املغرب

ZAHORA شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االجتماعي زاوية 
زنقة عالل بن عبد هللا وزنقة مليلية 

الطابق األر�شي رقم 19 - 91151 

أصيلة.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.749

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

2121)تم تحويل) 28)وونيو) املؤرخ في)

الشكل القانوني للشركة من)«شركة)

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)

«شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (31 بتاريخ) باصيلة  االبتدائية 

2121)تحت رقم)149.

713I

CABINET BENISSA

AYAD MOTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BENISSA

 Avenue(Hafid(Ibn(Abdelbar

 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème(étage(N° 15

 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc

AYAD MOTION شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 127 شارع 
حافظ ابن عبد البار اقامة االندلس 

الظابق الثالث رقم 15 - 91111 
طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.94887
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) (2121 وونيو) (31 املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 AYAD MOTION الوحيد) الشريك 
درهم) (111.111 رأسمالها) مبلغ 
127)شارع) وعنوان مقرها اإلجتماعي)
حافظ ابن عبد البار اقامة االندلس)
 91111  -  15 رقم) الثالث  الظابق 
توقف) (: ل) نتيجة  املغرب  طنجة 

النشاط التجاري.
و حدد مقر التصفية ب)127)شارع)
حافظ ابن عبد البار اقامة االندلس)
 91111  -  15 رقم) الثالث  الظابق 

طنجة املغرب.)
و عين:

السيد(ة))سعيد عياد وعنوانه(ا))
املغرب) طنجة  (91111 املغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (14 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)5567.
714I

MCG

أصناف بريسطاسيون
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

MCG
 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.
 M. Eddahbi، n° 3، Appt. 14،
 Guéliz، Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
أصناف بريسطاسيون شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 18 
زنقة 24ة بالد الجد - 21161 أسفي 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.116159

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في)21)دجنبر)2121)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
(- الجد) بالد  24ة  زنقة) (18 «الرقم)
 113» إلى) املغرب«) أسفي  (21161
بلوك) الخطابي،) الكريم  عبد  شارع 
 -  17 الشقة رقم) الثالث،) الطابق  أ 

41111)مراكش املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (18 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125195.
715I

LA DILIGENCE COMPTABLE

PENTAPRO CONSULTING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LA DILIGENCE COMPTABLE
16 زنقة عبد العزيز الثعالبي شارع 
عالل بن عبد هللا الطابق الثاني 
املكتب رقم 14 فاس ، 31111، 

فاس املغرب
 PENTAPRO CONSULTING

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 443 
شارع محمد الفا�شي الطابق السفلي 

االدارسة - 31111 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.48345

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) (2121 ماي) (28 في) املؤرخ 
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 PENTAPRO الوحيد) الشريك 

رأسمالها) مبلغ  (CONSULTING
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000،00
محمد) شارع  (443 رقم) اإلجتماعي 
االدارسة) السفلي  الطابق  الفا�شي 
ل:) نتيجة  املغرب  فاس  (31111  -
تحقيق) وعدم  املالية  الوضعية 
أهداف الشركة املسطرة في الفصل)

3)من القانون االسا�شي للشركة..
و حدد مقر التصفية ب رقم)443 
شارع محمد الفا�شي الطابق السفلي)

االدارسة)-)31111)فاس املغرب.)
و عين:

عبدالوي) محمد  �شي  السيد(ة))
الشقة) مالك  إقامة  (55 وعنوانه(ا))
 31151 2)كلم)2)طريق عين الشقف)

فاس املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (28 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3154.
716I

مكتب األستاذ أمين الهجري موثق

ZAHORA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة

مكتب األستاذ أمين الهجري موثق
66 شارع محمد الخامس رقم 14 ، 

91111، طنجة املغرب
ZAHORA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة 

عالل بن عبد هللا وزنقة مليلية 
الطابق األر�شي رقم 19 - 91151 

أصيلة املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.749

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2121 وونيو) (31 املؤرخ في)
السيد(ة)) للشركة  جدود  مسير 

الرقيواق مصطفى كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.



عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121)الجريدة الرسمية   14696

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (31 بتاريخ) باصيلة  االبتدائية 

2121)تحت رقم)149.
717I

CABINET BENISSA

FRIKICH PRO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BENISSA
 Avenue(Hafid(Ibn(Abdelbar
 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème(étage(N° 15
 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc
FRIKICH PRO شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 127 شارع 
حافظ ابن عبد البار اقامة االندلس 

الظابق الثالث رقم 15 - 91111 
طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.94415
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) (2121 وونيو) (31 املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 FRIKICH PRO الوحيد) الشريك 
درهم) (111.111 رأسمالها) مبلغ 
127)شارع) وعنوان مقرها اإلجتماعي)
حافظ ابن عبد البار اقامة االندلس)
 91111  -  15 رقم) الثالث  الظابق 
توقف) (: ل) نتيجة  املغرب  طنجة 

نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب)127)شارع)
حافظ ابن عبد البار اقامة االندلس)
 91111  -  15 رقم) الثالث  الظابق 

طنجة املغرب.)
و عين:

فريقيش) فاطمة  السيد(ة))
ابن) حافظ  شارع  (127 وعنوانه(ا))
الظابق) االندلس  اقامة  البار  عبد 
الثالث رقم)15 91111)طنجة املغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)5821.

718I

sofoget

PIZZERIA SHADDY

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

sofoget

 Kenitra، 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

PIZZERIA SHADDY شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة 

29 مصطفى رفيعي وزنقة عالل 

الرحماني تجزئة هبة 14111 

القنيطرة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.58231

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت) (2121 ماي) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الهدى) نور  (ة)) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (1.111 لكحل)

أصل)1.111)حصة لفائدة السيد)(ة))

 17 خاليد أوالد بن الشواري بتاريخ)

ماي)2121.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)28)وونيو)

2121)تحت رقم)83941.

719I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

COMEX IMPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 الطابق 
األول تطوان ، 93111، تطوان 

املغرب
COMEX IMPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

املغرب العربي رقم 2 الطابق األول - 
93111 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29783

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COMEX IMPORT
تاجر) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

استيراد.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- الطابق األول) (2 املغرب العربي رقم)

93111)تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: البقالي) جهاد  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) البقالي  جهاد  السيد 
 93111  119 شارع جبل صفرو رقم)

تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) البقالي  جهاد  السيد 
 93111  119 شارع جبل صفرو رقم)

تطوان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (22 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1674.
711I

sofoget

PIZZERIA SHADDY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدود للشركة

sofoget
 Kenitra، 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
PIZZERIA SHADDY شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
29 مصطفى رفيعي وزنقة عالل 
الرحماني تجزئة هبة - 14111 

القنيطرة املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.58231

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تعيين) تم  (2121 ماي) (17 في) املؤرخ 
أوالد) مسير جدود للشركة السيد(ة))

بن الشواري خاليد كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)28)وونيو)

2121)تحت رقم)83941.
711I

FORMAFID CONSEIL

SAYEH PROMO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL
 N°33 BOULEVARD(LARBI
 LOUADI(ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC
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SAYEH PROMO شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 

أحمد توكي الطابق 2 عمارة 11 - 

21181 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

519179

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (11

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SAYEH(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PROMO

منعش) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
زنقة) (7 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 -  11 عمارة) (2 الطابق) توكي  أحمد 

21181)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: السائح) اعمارة  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) السائح  اعمارة  السيد 
رقم) (16 عمارة) (1 مفتاح الخير م س)

النواصر) بوعزة  دار  احمد  اوالد  (6

27223)الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) السائح  اعمارة  السيد 
رقم) (16 عمارة) (1 مفتاح الخير م س)

النواصر) بوعزة  دار  احمد  اوالد  (6

27223)الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784918.

712I

FUDIMAITRISE HAMID

 STE MOUMEN HANAFI
PRINT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FUDIMAITRISE HAMID
 RUE IBN BATOUTA 88
 KHEMISSET ، 15000،

KHEMISSET MAROC
 STE MOUMEN HANAFI PRINT

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 
االداري زاوية زنقة كفصة وزنقة 

القائد شانا عمر حي حكمات 
الخميسات - 15111 الخميسات 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29311
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 MOUMEN HANAFI PRINT

.SARL
الطباعة) (: غرض الشركة بإوجاز)
–)بيع جميع لوازم الحاسوب)-)تاجر.

الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
وزنقة) كفصة  زنقة  زاوية  االداري 
حكمات) حي  عمر  شانا  القائد 
الخميسات) (15111 (- الخميسات)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (511 (: علي) حنفي  السيد 

بقيمة)111)درهم للحصة.

السيد مومن الحسن):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.

بقيمة) (511 (: علي) حنفي  السيد 

111)درهم.

السيد مومن الحسن):)511)بقيمة)

111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

رقم) السيد حنفي علي عنوانه(ا))

الخميسات) املنصور  دوار  تجزئة  (48

15111)الخميسات املغرب.

عنوانه(ا)) الحسن  مومن  السيد 
العينين) ماء) هبة  زنقة  (16 رقم)

 15111 الخميسات) السالم  حي 

الخميسات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

رقم) السيد حنفي علي عنوانه(ا))

الخميسات) املنصور  دوار  تجزئة  (48

15111)الخميسات املغرب

عنوانه(ا)) الحسن  مومن  السيد 
العينين) ماء) هبة  زنقة  (16 رقم)

 15111 الخميسات) السالم  حي 

الخميسات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 17 بتاريخ) بالخميسات  االبتدائية 

وونيو)2121)تحت رقم)329.

713I

N2M CONSEIL-SARL

FOUR YOU BABY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19، 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

FOUR YOU BABY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املطار 
تجزئة السعادة اقامة الرياظ 3 
عمارة 5 رقم 2 - 62111 الناظور 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9761

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 وونيو) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):
اوالد) طارق  (ة)) السيد) تفويت 
احمد)33)حصة اجتماعية من أصل)
سمير) (ة)) السيد) لفائدة  حصة  (33

اوالد احمد بتاريخ)15)وونيو)2121.
اوالد) محمد  (ة)) السيد) تفويت 
احمد)33)حصة اجتماعية من أصل)
سمير) (ة)) السيد) لفائدة  حصة  (33

اوالد احمد بتاريخ)15)وونيو)2121.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
24)وونيو) االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)1518.

714I

WORK UP BUSINESS

HUMANTECH SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

WORK UP BUSINESS
59 شارع الزرقطوني الطابق 11 

الشقة 32 ، 21361، الدار البيضاء 
املغرب

 HUMANTECH SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
الزرقطوني الطابق 11 املكتب 
رقم 32 الدارالبيضاء 22361 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

518123
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:



عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121)الجريدة الرسمية   14698

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HUMANTECH SOLUTIONS

(: بإوجاز) الشركة  غرض 

 programmation،( conseil( de

 gestion et autres activités

.informatique

 59 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املكتب) (11 شارع الزرقطوني الطابق)

 22361 الدارالبيضاء) (32 رقم)

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد احمد الصالح):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.

511)حصة) (: كريم) السيدة سناء)

بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الصالح  احمد  السيد 

ف) عمارة  كاليفورنيا  حدائق  اقامة 

كاليفورنيا) فاس  شارع  (11 شقة) (3

21151)الدارالبيضاء)املغرب.

السيدة سناء)كريم عنوانه(ا))بين)

الشق) عين  (22 رقم) (48 زنقة) املدن 

21551)الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) الصالح  احمد  السيد 

ف) عمارة  كاليفورنيا  حدائق  اقامة 

كاليفورنيا) فاس  شارع  (11 شقة) (3

21151)الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)783825.

715I

TGE FIDUS

POLY ENG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

TGE FIDUS
شارع الزرقطوني كمال بارك سانتر 

عمارة B رقم 39 الطابق 6 ، 28811، 
املحمدوة املغرب

POLY ENG شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 168 
الوحدة العليا الطابق 1 - 21811 

املحمدوة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.23315

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2121 أبريل) (15 املؤرخ في)
املسؤولية) ذات  شركة  (POLY ENG
 41.111 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 
 168 درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي)
 21811  -  1 الطابق) العليا  الوحدة 
لتوقيف) نتيجة  املغرب  املحمدوة 

نشاط الشركة.
و عين:

السيد(ة))وونس هاشم وعنوانه(ا))
 21671  58 رقم) (31 زنقة) مبروكة 
(ة)) كمصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 168 وفي) (2121 ماي) (18 بتاريخ)
 21811  -  1 الطابق) العليا  الوحدة 

املحمدوة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية باملحمدوة بتاريخ)24)وونيو)

2121)تحت رقم)1494.
716I

FICASUD

PARNOMA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC

 F(N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

PARNOMA شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 زنقة 

ووغوسالفيا ممر غندوري بلوك 

ف رقم 7 جيليز مراكش - 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

112629

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعداد القانون) (2121 مارس) (18

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PARNOMA

كراء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

مؤثث للفيالت واالقامات السياحية)

جميع) وكدا  املشتركة  والخدمات 

االنشطة املستلزمة لتحقيق الغرض)

الرئي�شي..

زنقة) (61 (: عنوان املقر االجتماعي)

بلوك) غندوري  ممر  ووغوسالفيا 

 41111 (- مراكش) جيليز  (7 رقم) ف 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 NOMOST الشركة)

حصة) (PARTICIPATIONS : 1.111

بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 NOMOST الشركة)

عنوانه(ا)) (PARTICIPATIONS

 Passage Legrand 92111 (،7

 Boulogne Billancourt France

 92111 Boulogne Billancourt

.FRANCE

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

 LORDEZ AGATHE السيدة)

عنوانه(ا)) (MARIE CAROLINE

 Passage Legrand 92111 (،7

 Boulogne( –( Billancourt( France

 92111 Boulogne Billancourt

FRANCE

 LOISELET PHILIPPE السيد)

 Passage (،7 عنوانه(ا)) (CLAUDE

 Legrand 92111 Boulogne

 –( Billancourt( France( 92100

Boulogne(–(Billancourt(FRANCE

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

مارس) (19 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)121881.

717I

ficotrad(sarl

SERIE S.H.Z TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ficotrad(sarl

 hay(el(hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc

 SERIE S.H.Z TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

املحمدي رقم 414 - 45111 ورزازات 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11579

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (14

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:



14699الجريدة الرسمية عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121) 

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SERIE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.S.H.Z TRAVAUX SARL
مقاولة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
مقاولة) (- البناء) أشغال  مختلف 
مقاولة نقل) (- اآلالت واملعدات) كراء)

البضائع لحساب الغير.
الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املحمدي رقم)414 - 45111)ورزازات)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:)1.111.111 

درهم،)مقسم كالتالي:
 5.111 (: الغرفي) حمزة  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
السيد الصدوق الزفاطي):)5.111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) الغرفي  حمزة  السيد 
 45111  414 رقم) املحمدي  الحي 

ورزازات املغرب.
الزفاطي) الصدوق  السيد 
رقم) أو  بلوك  الزيتون  حي  عنوانه(ا))
292)تيكيوين)81652)أكادور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) الغرفي  حمزة  السيد 
 45111  414 رقم) املحمدي  الحي 

ورزازات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (31 االبتدائية بورزازات بتاريخ)

2121)تحت رقم)421.

718I

مكتب األستاذ أمين الهجري موثق

ZAHORA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكتب األستاذ أمين الهجري موثق
66 شارع محمد الخامس رقم 14 ، 

91111، طنجة املغرب

ZAHORA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة 
عالل بن عبد هللا وزنقة مليلية 

الطابق األر�شي رقم 19 - 91151 
أصيلة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.749

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 وونيو) (28 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ماريا دول بيار) (ة)) تفويت السيد)
بينو كارسيا)311)حصة اجتماعية من)
أصل)1.111)حصة لفائدة السيد)(ة))
وونيو) (28 مصطفى الرقيواق بتاريخ)

.2121
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
وونيو) (31 بتاريخ) باصيلة  االبتدائية 

2121)تحت رقم)149.
719I

N2M CONSEIL-SARL

FOUR YOU BABY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدود للشركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19، 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
FOUR YOU BABY شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املطار 

تجزئة السعادة اقامة الرياظ 3 
عمارة 5 رقم 2 - 62111 الناظور 

املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9761

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم تعيين) (2121 وونيو) (15 املؤرخ في)
اوالد) مسير جدود للشركة السيد(ة))

احمد سمير كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
24)وونيو) االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)1518.

721I

111HAMILTON SERVICES

101SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 111SERVICES 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 15 شارع 
األبطال شقة رقم 4 أكدال الرباط - 

11111 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري : 

151641
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 أبريل) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 111SERVICES
بيع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
،خدمة ولوازم) جميع مواد التغليف)
التنظيف) سلع  ،صناعة  التنظيف)
والتغليف تهييئ املساحات الخضراء)

والغابات..
15)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
4)أكدال الرباط)-) األبطال شقة رقم)

11111)الرباط املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 251 (: معاد) الشافعي  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
 251 (: إلياس) الشافعي  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
 511 (: أووب) الشافعي  السيد 

حصة بقيمة)111درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) معاد  الشافعي  السيد 
العكاري) بارد  شاسور  زنقة  (17

11111)الرباط املغرب.
السيد الشافعي إلياس عنوانه(ا))
العكاري) بارد  شاسور  زنقة  (17

11111)الرباط املغرب.
عنوانه(ا)) أووب  الشافعي  السيد 
العكاري) بارد  شاسور  زنقة  (17

11111)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) أووب  الشافعي  السيد 
العكاري) بارد  شاسور  زنقة  (17

11111)الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
أبريل) (28 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2121)تحت رقم)113217.

721I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

FASSILA TOWER
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
FASSILA TOWER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 31 شقة 

8 زنقة موالي احمد لوكيلي حسان - 
11121 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
153143

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FASSILA TOWER
اعمال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الزراعة)-)أعمال مختلفة.
31)شقة) (: عنوان املقر االجتماعي)
8)زنقة موالي احمد لوكيلي حسان)-)

11121)الرباط املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (511 (: السيد محمد براق)

بقيمة)111)درهم للحصة.
السيد موحى املامون):)251)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
السيدة فاطمة براق):)241)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) براق  محمد  السيد 
فيال)528)بئر الرامي الشرقية)14111 

القنيطرة املغرب.
عنوانه(ا)) املامون  موحى  السيد 
عمارة)1)شقة)13)امل)6)حي الفتح ي)

م)11121)الرباط املغرب.
عنوانه(ا)) براق  فاطمة  السيدة 
عمارة)1)شقة)13)تعاونية االمل)6)ح)

ي م)11121)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) أعطار  ووسف  السيد 
العواوشة) الغربية  انصر  اوالد  دوار 
القنيطرة) (14111 الطيبي) سيدي 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
التجارية بالرباط بتاريخ)-)تحت رقم)-.
722I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE BOUINCHA CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE(EL(HOURIA(N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

SOCIETE BOUINCHA CAR شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
دخاالت ملعب تنجداد - 52111 

الراشيدوة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

15121
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (18
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE BOUINCHA CAR
كراء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

السيارات.
قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 52111 (- تنجداد) ملعب  دخاالت 

الراشيدوة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  -األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
بوينشا) العزيز  عبد  السيد 
ملعب) اولهو  اوت  قصر  عنوانه(ا))

كلميمة)52111)الراشيدوة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
بوينشا) العزيز  عبد  السيد 
ملعب) اولهو  اوت  قصر  عنوانه(ا))

كلميمة)52111)الراشيدوة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
تحت) (- االبتدائية بالرشيدوة بتاريخ)

رقم)-.
723I

CFR ENTREPRISES

VOTRE CONCIERGERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CFR ENTREPRISES

24 زنقة صفوراس عين السبع ، 

21253، الدار البيضاء املغرب

VOTRE CONCIERGERIE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 17 زنقة 

بشير لعلج معاريف - 21371 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

518125

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (14

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VOTRE CONCIERGERIE

غرض الشركة بإوجاز):)الجمع بين)

أنشطة دعم البناوات.
زنقة) (17 (: عنوان املقر االجتماعي)

الدار) (21371 (- بشير لعلج معاريف)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 611 (: رقية) افقير  اوت  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

السيد جبالوي خالد):)411)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اوت افقير رقية عنوانه(ا))
 26 24 21)رقم) 2)زنقة) حي الحداوية)

البيضاء) الدار  (21471 الشق) عين 

املغرب.

عنوانه(ا)) خالد  جبالوي  السيد 
حي موالي عبدهللا زنقة)277)رقم)67 

البيضاء) الدار  (21471 الشق) عين 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة اوت افقير رقية عنوانه(ا))
 26 24 21)رقم) 2)زنقة) حي الحداوية)

البيضاء) الدار  (21471 الشق) عين 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)-.

724I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE PALMAGRILUX
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE(EL(HOURIA(N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE PALMAGRILUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي فيال رقم 

79 بوتالمينالراشيدوة - 52111 

الراشيدوة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

2121)تم تحويل) 28)وونيو) املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

بوتالمينالراشيدوة) (79 رقم) «فيال 

إلى) املغرب«) الراشيدوة  (52111  -

«لكرينات الواد جماعة زيرارا سيدي)

زيرارا) جماعة  الواد  لكرينات  قاسم 

سيدي قاسم) (16111 سيدي قاسم)

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالرشيدوة بتاريخ)31)وونيو)

2121)تحت رقم)316.

725I
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE PALMAGRILUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE(EL(HOURIA(N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
STE PALMAGRILUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي فيال رقم 
79 بوتالمينالراشيدوة - 52111 

الراشيدوة املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2121 وونيو) (28 املؤرخ في)
السيد(ة)) للشركة  جدود  مسير 

اهدون عبد االله كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالرشيدوة بتاريخ)31)وونيو)

2121)تحت رقم)316.
726I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

AMAGHA METAL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ALI(OULHAJ ( SIMOTIC)
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق البرود 311 الرئيسية 
الرشيدوة ، 52111، الرشيدوة 

املغرب
AMAGHA METAL شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر اوت 

عدي ملعب - 52111 الرشيدوة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
14987

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (19
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMAGHA METAL
االشغال) (: غرض الشركة بإوجاز)
قنوات) انشاء) البناء) او  املختلفة 
الفالحي) التنقيط  انظمة  الريتركيب 

حفر االبار.
قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اوت عدي ملعب)-)52111)الرشيدوة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: السيد اوت عدي احمد)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد اوت عدي احمد عنوانه(ا))
 52111 ملعب) عدي  اوت  قصر 

الرشيدوة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اوت عدي احمد عنوانه(ا))
 52111 ملعب) عدي  اوت  قصر 

الرشيدوة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالرشيدوة بتاريخ)22)وونيو)

2121)تحت رقم)971.
727I

JBR CONSEILS

DIAM DIS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JBR CONSEILS
816شقة رقم 2 الطابق االول تجزئة 

املسار الحي الصناعي مراكش ، 

411111، مراكش املغرب

DIAM DIS شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

سيدي سعيد امهيل جماعة مجاط 

شيشاوة - 41111 شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1457

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) (2121 مارس) (14

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DIAM (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.DIS

غرض الشركة بإوجاز):)تاجر جملة)

للغازات املضغوطة املسالة أو املذابة.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

سيدي سعيد امهيل جماعة مجاط)

شيشاوة)-)41111)شيشاوة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99سنة سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد أمين موقس):)1.111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) موقس  أمين  السيد 

81)شقة) 1)حرف الف اقامة) املسيرة)

3 41111)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) موقس  أمين  السيد 

81)شقة) 1)حرف الف اقامة) املسيرة)

3 41111)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بامنتانوت بتاريخ)13)مارس)

2121)تحت رقم)148.
728I

ouatik(auditing

IMMOBLEU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ouatik(auditing
 RUE ENNAHASS 142

 ENNAHOUI(MAARIF ، 20370،
casablanca maroc

IMMOBLEU شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 
الزيراوي زنقة محمد صدقي الطابق 

االول رقم 58 بوركون - 21371 
الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.349677
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2121 أبريل) (22 املؤرخ في)
IMMOBLEU)شركة ذات املسؤولية)
 111.111 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع)
الزيراوي زنقة محمد صدقي الطابق)
االول رقم)58)بوركون)-)21371)الدار)
املغرب نتيجة لحل الشركة) البيضاء)

وتصفيتها قبل األجل.
و عين:

ارحيلة) نجيب  السيد(ة))
حي الرياض زنقة الصابر) وعنوانه(ا))
 11111  6 رقم) الليل  مسك  اقامة 
املغرب) البيضاء) الدار  (21371

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
شارع) وفي  (2121 أبريل) (22 بتاريخ)
الزيراوي زنقة محمد صدقي الطابق)
االول رقم)58)بوركون)-)21371)الدار)

البيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)781678.
729I
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FUTURE CONSEIL

OKADIL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
51 زنقة ووسف بن تاشفين الطابق 

األول ، 26111، برشيد املغرب
OKADIL SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 28 زنقة 

مراكش الطابق الــثاني برشيد 
26111 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
14183

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) (2121 شتنبر) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OKADIL SARL
منعش) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

عقاري واالعمال املختلفة.
زنقة) (28 (: عنوان املقر االجتماعي)
مراكش الطابق الــثاني برشيد)26111 

برشيد املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عوكشة لكبير):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
السيد الخدور عادل):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) لكبير  عوكشة  السيد 
 2 التسير) محمد سميحة  شارع  (94

26111)برشيد املغرب.
السيد الخدور عادل عنوانه(ا))14 
 26111 تجزئة كاليفورنيا) (11 الزنقة)

برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) لكبير  عوكشة  السيد 

 2 التسير) محمد سميحة  شارع  (94

26111)برشيد املغرب

السيد الخدور عادل عنوانه(ا))14 

 26111 تجزئة كاليفورنيا) (11 الزنقة)

برشيد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

أكتوبر) (12 االبتدائية ببرشيد بتاريخ)

2121)تحت رقم)1316.

731I

ADLANI CONSEIL

LUMISO MAROC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADLANI CONSEIL

 RUE BIR ANZARANE

 IMMEUBLE(SEVILLA(RDC(N°06

، 90000، TANGER(MAROC

LUMISO MAROC شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 15 شارع 

كندا إقامة فون دي نورد الشقة 
رقم 35 الطابق 19 - 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

75755

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2116 أبريل) (21

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LUMISO MAROC

الخياطة) (: غرض الشركة بإوجاز)
التجارة) للتصدور،) أساسا  املعدة 

بجميع أنواع املالبس الجاهزة.
15)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
الشقة) نورد  دي  فون  إقامة  كندا 
- 91111)طنجة)  19 الطابق) (35 رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 CUBILLOS ESTEVE السيد)
MIGUEL : 111)حصة بقيمة)1.111 

درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 CUBILLOS ESTEVE السيد)
شارع كندا) (15 عنوانه(ا)) (MIGUEL
 35 إقامة فون دي نورد الشقة رقم)

الطابق)19 91111)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 CUBILLOS ESTEVE السيد)
شارع كندا) (15 عنوانه(ا)) (MIGUEL
 35 إقامة فون دي نورد الشقة رقم)

الطابق)19 91111)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
ماي) (11 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2116)تحت رقم)2365.
731I

FUTURE CONSEIL

GREEN PONT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
51 زنقة ووسف بن تاشفين الطابق 

األول ، 26111، برشيد املغرب
GREEN PONT SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 شارع 

محمد الخامس تجزئة اليسر الطابق 
الثالث برشيد - 26111 برشيد 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
15137

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 أبريل) (31
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GREEN PONT SARL
منعش) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

عقاري واالعمال املختلفة.
13)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
محمد الخامس تجزئة اليسر الطابق)
برشيد) (26111 (- برشيد) الثالث 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد بنكروم جالل):)381)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
السيد الحاكمي عبد العزيز):)181 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
 261 (: اشرف) بنكروم  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
السيد بنكروم سمير):)181)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) جالل  بنكروم  السيد 
البي�شي) تجزئة  (13 الطابق) (113

برشيد)26111)برشيد املغرب.
العزيز) عبد  الحاكمي  السيد 
عنوانه(ا))255)بلوك س ح ح برشيد)

26111)برشيد املغرب.
عنوانه(ا)) اشرف  بنكروم  السيد 
الزنقة)3)الرقم)9)تجزئة امين برشيد)

26111)برشيد املغرب.
عنوانه(ا)) سمير  بنكروم  السيد 
الخير) اقامة  (18 الشقة) باء) العمارة 
برشيد) (26111 تجزئة الفرج برشيد)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه(ا)) جالل  بنكروم  السيد 
البي�شي) تجزئة  (13 الطابق) (113

برشيد)26111)برشيد املغرب
العزيز) عبد  الحاكمي  السيد 
عنوانه(ا))255)بلوك س ح ح برشيد)

26111)برشيد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
ماي) (11 بتاريخ) ببرشيد  االبتدائية 

2121)تحت رقم)592.
732I

FIDUCIAIRE INOVA

2A PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INOVA
رقم 18 زنقة 3 الطابق األول 

تجزئة النقل الحضري حي القدس 
البرنو�شي الدار البيضاء ، 21611، 

الدار البيضاء املغرب
2A PROMO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 18 
الزنقة 3 تجزئة وم ن ح الطابق 
األول القدس سيدي البرنو�شي - 

21611 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

515977
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 2A (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROMO
الترويج) (- (: غرض الشركة بإوجاز)

العقاري
-)مقاول تشييد املباني.

 18 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
الزنقة)3)تجزئة وم ن ح الطابق األول)
 21611 (- البرنو�شي) القدس سيدي 

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

511)حصة) (: السيد محمد أووب)
بقيمة)111)درهم للحصة.

لحاج:) آوت  الوهاب  عبد  السيد 
511)حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) أووب  محمد  السيد 
ج) ق  (21 رقم) (5 زنقة) الدوام  درب 

21431)الدار البيضاء)املغرب.
لحاج) آوت  الوهاب  عبد  السيد 
الهراويين) (2 املدووني) دوار  عنوانه(ا))

29114)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) أووب  محمد  السيد 
ج) ق  (21 رقم) (5 زنقة) الدوام  درب 

21431)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)781612.
733I

ME FIDUCIAIRE 

أيتارا سرفيس
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ME FIDUCIAIRE
 AV MOULAY ABDELAZIZ.

 ،RCE(SANAWBAR ،BUR(N°4
 ،KENITRA ، 14000، KENITRA

MAROC
أوتارا سرفيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 111 شارع 
موالي عبد العزيز اقامة الصنوبر 
املكتب رقم 4 - 14111 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61645

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعداد القانون) (2121 مارس) (25

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

أوتارا) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

سرفيس.

:)مقاول في) غرض الشركة بإوجاز)

األعمال املختلفة او بناوات)

(، الواجهات) تنضيف  في  مقاول 

املحالت والشقق

الحدائق) زراعة  في  مقاول 

واملنتزهات

عنوان املقر االجتماعي):)111)شارع)

الصنوبر) اقامة  العزيز  عبد  موالي 

القنيطرة) (14111  -  4 رقم) املكتب 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: السليماني) أومن  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد أومن السليماني عنوانه(ا))

7)زنقة ابو تمام اقامة الرحمة رقم)15 

14111)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أومن السليماني عنوانه(ا))

7)زنقة ابو تمام اقامة الرحمة رقم)15 

14111)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

ماي) (18 االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)

2121)تحت رقم)3198.

734I

مكتب املحاسبة

SOLA TDN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
16 زنقة سال السعادة 2 ، 15111، 

الخميسات املغرب
SOLA TDN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 64 حي بام 
واملاس - 15111 الخميسات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29289

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SOLA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TDN
األشغال) (: غرض الشركة بإوجاز)
البناء-املتاجرة-نقل) أو  املختلفة 

البضائع للغير
والتصدور-التدبير) -االستيراد 
–تركيبات) الفالحي) واالستغالل 

كهربائية)
عنوان املقر االجتماعي):)64)حي بام)
واملاس)-)15111)الخميسات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 511 (: سفيان) حمانيتن  السيد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

السيد الزياني لحسن):)511)حصة)
بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حمانيتن سفيان عنوانه(ا))
64)حي بام واملاس)15111)الخميسات)

املغرب.
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عنوانه(ا)) لحسن  الزياني  السيد 

الخميسات) (15111 واملاس) بام  حي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حمانيتن سفيان عنوانه(ا))

64)حي بام واملاس)15111)الخميسات)

املغرب

عنوانه(ا)) لحسن  الزياني  السيد 

الخميسات) (15111 واملاس) بام  حي 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 13 بتاريخ) بالخميسات  االبتدائية 

وونيو)2121)تحت رقم)234.

735I

akassri(omar

برهون اكري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

akassri(omar

 avenue(echbilia(zenkat 3 derb

 1 n 1 tetouan ، 93000، tetouan

maroc

برهون اكري شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

افركان جماعة بني بو زرا شفشاون - 

91111 شفشاون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1621

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 أبريل) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
:)برهون) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

اكري.

الفالحة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

وتسمين املوا�شي.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
افركان جماعة بني بو زرا شفشاون)-)

91111)شفشاون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 (: السيد برهون عبد الرحيم)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
حصة) (511 (: لحو) املكي  السيد 

بقيمة)111)درهم للحصة.
 511 (: السيد برهون عبد الرحيم)

بقيمة)111)درهم.
بقيمة) (511 (: لحو) املكي  السيد 

111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الرحيم) عبد  برهون  السيد 
زنقة) امللكي  الجيش  شارع  عنوانه(ا))
تطوان) (93111 تطوان) (13 رقم) (11

املغرب.
دوار) السيد املكي لحو عنوانه(ا))
تطوان) (93111 تطوان) ازال  تزروت 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الرحيم) عبد  برهون  السيد 
زنقة) امللكي  الجيش  شارع  عنوانه(ا))
تطوان) (93111 تطوان) (13 رقم) (11

املغرب
دوار) السيد املكي لحو عنوانه(ا))
تطوان) (93111 تطوان) ازال  تزروت 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بشفشاون بتاريخ)11)وونيو)

2121)تحت رقم)75.
736I

ASMAA MEDIA GROUP

IMSY TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

21 البرنو�شي البيضاء، 21111، 

البيضاء املغرب
IMSY TRANS شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الصفا 
تجزئة رقم 42 العمارة 1 ليساسفة 

البيضاء الدارالبيضاء 21111 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
264287

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) (2112 ووليوز) (24
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 IMSY (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TRANS
مقاول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

نقل البضائع.
عنوان املقر االجتماعي):)حي الصفا)
ليساسفة) (1 العمارة) (42 تجزئة رقم)
 21111 الدارالبيضاء) البيضاء)

الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسمال  مبلغ 

100.000،00)درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: اجدور) رشيد  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) اجدور  رشيد  السيد 
 8 عمارة) الخير  وجزئة  السوارت  حي 
 21111 شقة)4)عين البرجة البيضاء)

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) اجدور  رشيد  السيد 
 8 عمارة) الخير  وجزئة  السوارت  حي 
 21111 شقة)4)عين البرجة البيضاء)

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

غشت)2112)تحت رقم)-.

737I

ASMAA MEDIA GROUP

 SOCIETE INDUSTRIELLE DE
 VERRES OPTIQUES MAROC

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP

شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

21 البرنو�شي البيضاء، 21111، 

البيضاء املغرب

 SOCIETE INDUSTRIELLE DE

 VERRES OPTIQUES MAROC

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي البيضاء 

67 تجزئة ورد األولفا - 21111 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.185585

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2121 وونيو) (21 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 SOCIETE INDUSTRIELLE DE

 VERRES OPTIQUES MAROC

 452.000،00 رأسمالها) مبلغ  (SARL

اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 

(- األولفا) ورد  تجزئة  (67 البيضاء)

املغرب نتيجة) الدارالبيضاء) (21111

ل):)عدم االشتغال.

و حدد مقر التصفية ب البيضاء)

 21111 (- األولفا) ورد  تجزئة  (67

الدارالبيضاء)املغرب.)

و عين:

بلوط) الجبار  عبد  السيد(ة))
 1 زنيت بارك عمارة داليا) وعنوانه(ا))

طابق)2)شقة)7)فيكتوريا سيتي أأوالد)

صالح النواصر)21111)الدارالبيضاء)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
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وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
 67 البيضاء) (: بالتصفية) املتعلقة 

تجزئة ورد األولفا
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 29 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784655.
738I

ASMAA MEDIA GROUP

ESPAGNOLE IMPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

21 البرنو�شي البيضاء، 21111، 
البيضاء املغرب

ESPAGNOLE IMPORT شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوحدة 1 شارع 1 عمارة 49 الشقة8 
الدارالبيضاء - 21111 الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.378551

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2121 ماي) (11 في) املؤرخ 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) (ESPAGNOLE IMPORT
درهم) (100.000،00 رأسمالها)
تجزئة) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
الوحدة)1)شارع)1)عمارة)49)الشقة8 
21111)الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب نتيجة ل):)عدم االشتغال.
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الوحدة)1)شارع)1)عمارة)49)الشقة8 
21111)الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.)
و عين:

الكراوري) ادريس  السيد(ة))
رقم) (1 الوحدة) تجزئة  وعنوانه(ا))
 21111 الدارالبيضاء) (4 الطابق) (24
(ة)  كمصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) ومحل  املخابرة  محل  لهم 
بالتصفية) العقود والوثائق املتعلقة 
 49 1)عمارة) 1)شارع) :)تجزئة الوحدة)

الشقة8)الدارالبيضاء
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2121)تحت رقم)779174.
739I

STE FIDMEK

BROSKY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،
50050، Meknes(Maroc

BROSKY شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركب 
موالي اسماعيل عمارة 8 متجر رقم 
9 مكناس - 51111 مكناس اململكة 

املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53715
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 أبريل) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BROSKY
-اكلة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

خفيفة.
مركب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
متجر رقم) (8 موالي اسماعيل عمارة)
مكناس اململكة) (51111 (- مكناس) (9

املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 61 (: الغنيمي) عزالدون  السيد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

 41 (: السيد محمد جعفرالغنيمي)
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عزالدون الغنيمي عنوانه(ا))
اقامة ابن خلدون)2)عمارة د)3)شقة)
مكناس اململكة) (51111 مكناس) (11

املغربية.
جعفرالغنيمي) محمد  السيد 
عنوانه(ا))اقامة ابن خلدون)2)عمارة)
 51111 مكناس) (11 شقة) (3 دال)

مكناس اململكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عزالدون الغنيمي عنوانه(ا))
اقامة ابن خلدون)2)عمارة د)3)شقة)
مكناس اململكة) (51111 مكناس) (11

املغربية
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (29 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2121)تحت رقم)3212.
741I

FIDUSCAL

ِإم ِإل دوسوغ
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
ِإم ِإل دوسوغ شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 17 زنقة 
مولييغ حي راسين الدار البيضاء. - 

21111 الدار البيضاء املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.411477

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
2121)تقرر إنشاء) 26)ماي) املؤرخ في)

فرع تابع للشركة تحت التسمية ِإم)
طريق) بالعنوان  والكائن  دوسوغ  ِإل 
الدار) (- دار بوعزة) (15 ازمور كيلومتر)
البيضاء) الدار  (21451 (- البيضاء.ا)
السيد(ة)) طرف  من  واملسير  املغرب 

مرابط ملياء.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784912.
741I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

TITO SAADA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 ALI(OULHAJ ( SIMOTIC)
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق البرود 311 الرئيسية 
الرشيدوة ، 52111، الرشيدوة 

املغرب
TITO SAADA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
الكبير برتات امرصيد - 54351 

ميدلت املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1615

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2121 أبريل) (23 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  (TITO SAADA
مقرها) وعنوان  درهم  (111.111
اإلجتماعي قصر الكبير برتات امرصيد)
(: ميدلت املغرب نتيجة ل) (54351  -

عدم قيام الشركة باي نشاط.
قصر) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 54351 (- امرصيد) برتات  الكبير 

ميدلت املغرب.)
و عين:

اورحوا) الحسين  السيد(ة))
امرصيد) الكبير  قصر  وعنوانه(ا))
(ة)) ميدلت املغرب كمصفي) (54351

للشركة.
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)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
ماي) (17 بتاريخ) بميدلت  االبتدائية 

2121)تحت رقم)137.

742I

FIDINCO

 UNIVERS CONSEILS
MAARIF SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

فيدانكو 
محاسب معتمد

دوار اوالد امرابط التكاط
الصويرة

الهاتف :61-17-17-23-16
 UNIVERS» تأسيس شركة

CONSEILS MAARIF « ش.م.م 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

481477
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 نونبر) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
 UNIVERS» (: التسمية) (

CONSEILS MAARIF)«)ش.م.م
الهدف االجتماعي):)

*محاسبة)
أعمال) على  واإلشراف  حفظ  (*
إدارة املحاسبة واالستشارة القانونية)

الضريبية
املقر االجتماعي):

زيد) إبن  أسامة  شارع  (،151
معارف) األيسر  الجانب  (2 الطابق)

الدار البيضاء)املغرب
الرأسمال االجتماعي:

موزعة) درهم،) (111.111 حدد في)
1111)حصة اجتماعية من فئة) على)

111)درهم للحصة
مقسم كالتالي:

 50.000،00 مفيد) احمد  السيد 
درهم)

 50.000،00 مفيد) يسرا  السيدة 

درهم)

املدة:)99)سنة

مسيري الشركة:

 219 السيد احمد مفيد عنوانه:)

شارع زرقطوني الطابق الثاني الشقة)
البيضاء) الدار  (- معارف) (18 رقم)

املغرب

 94 عنوانها:) مفيد  يسرا  السيدة 
االول) الطابق  ادريس  موالي  شارع 

(- املستشفيات) حي  (11 رقم) الشقة 

الدار البيضاء)املغرب اإلمضاء):)تلتزم)

املسير السيد احمد) الشركة بإمضاء)

مفيد.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نونبر)2121)تحت رقم)28811.

743I

SILVER FID

 SOCIETE MAROCAINE

 DE DEVELOPPEMENT ET

D’INVESTISSEMENT
إعالن متعدد القرارات

SILVER FID

344 شارع مصطفى ملعاني 

الدارالبيضاء شارع مصطفى 

ملعاني الدارالبيضاء، 21541، 

الدارالبيضاء املغرب

 SOCIETE MAROCAINE

 DE DEVELOPPEMENT ET

D’INVESTISSEMENT «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: الحي 

الصناعي إبن مسيك سيدي 

عتمان تجزئة خالدوة رقم 14 - - 

الدارالبيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.122179

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)17)ماي)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
السيد) تفويت  عقد  على  املصادقة 
7111)حصة) عبد املولى راتب ملنفعة)

إجتماعية لفائدة السيدة هند راتب
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

تعدول القانون األسا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)
 2111111 الشركة) مال  رأس  وبلغ 
حصة) (21111 على) موزعة  درهم 
درهم) (111 فئة) من  اجتماعية 
كما) الشركاء) على  موزعة  للواحدة 
حصة) (7.111 (: مغربي) هشام  (- ولي)
برادة:) توفيق  محمد  (- اجتماعية.)
هند راتب) 7.111)حصة اجتماعية.-)
اجتماعية.صرح) حصة  (7.111  :
الشركاء)ان جميع الحصص املوزعة)

بينهم محرزة كليا
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)785131.

744I

ائتمانية زهير

 KB 94 TRADING
INTERNATIONAL

إعالن متعدد القرارات

ائتمانية زهير
زنقة ابن عائشة عمارة باريس 

الطابق التالت مكتب رقم 11 كيليز 
مراكش ، 41111، مراكش املغرب

 KB 94 TRADING
INTERNATIONAL «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: حي 
الكدوة سيدي بو عتمان قلعة 

السراغنة - 43313 سيدي بوعتمان 
املغرب.

«إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1739
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)14)أبريل)2121
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
االستثنائي) العام  الجمع  بمقت�شى 
واملسجل) (14/14/2121 في) املؤرخ 
تمت) (24/15/2121 في) بمراكش 
الدون) عز  بيوض  السيد  تعيين 
السالفة) للشركة  مسير  كمساعد 

الدكر ودلك ملدة غير محدودة.
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
للشركة) التجاري  الغرض  توسيع 

:تاجر)-)مستشار التسيير
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

الهدف التجاري
على) ونص  الذي  (:14 رقم) بند 

ماولي:)تسيير الشركة
على) ونص  الذي  (:16 رقم) بند 

ماولي:)التوقيع
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
ماي) (17 االبتدائية بابن جرير بتاريخ)

2121)تحت رقم)214.
745I

SOCIETE BEMAFI

 SOCIETE OUANNOU
D›ATLAS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOCIETE BEMAFI
رقم 32 الطابق الثالت شارع الحسن 
الثاني أحداف أزرو ، 53111، أزرو 

املغرب
 SOCIETE OUANNOU D›ATLAS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوت 
مو�شى عدي مركز بن الصميم - 

53111 ازرو املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1579
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (15
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
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الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE OUANNOU D’ATLAS
تجارة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
أعمال) التجارة،) (، بالتفصيل) حجر 

مختلفة.
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اوت مو�شى عدي مركز بن الصميم)-)

53111)ازرو املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: الدون) نور  وانو  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد وانو نور الدون عنوانه(ا))
تبادليت احداف)53111)ازرو املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد وانو نور الدون عنوانه(ا))
تبادليت احداف)53111)ازرو املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (29 بتاريخ) بازرو  االبتدائية 

2121)تحت رقم)242.

746I

SOCIETE BEMAFI

 SOCIETE ETOILE PALACE
IMMOBILIERS
إعالن متعدد القرارات

SOCIETE BEMAFI
رقم 32 الطابق الثالت شارع الحسن 
الثاني أحداف أزرو ، 53111، أزرو 

املغرب
 SOCIETE ETOILE PALACE
IMMOBILIERS «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 32 
الطابق الثالت شارع الحسن الثاني - 

53111 أزرو املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.1159

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)18)ماي)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

بيع األسهم)
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

تغيير الشكل القانوني للشركة)
قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

تغيير العنوان التجاري
قرار رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)

اضافة نشاط تجاري
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)
حصص السيد بوزيان) (334 تفويت)
منعيم،)و333)حصص السيد بوزيان)
ليصبح) خالد  بوزيان  للسيد  سمير 

عدد حصصه)1111
بند رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)
 32 التجاري من رقم) العنوان  تغيير 
الطابق الثالت شارع الحسن الثاني)
أحداف) (1 نخيل) (11 رقم) مرآب  إلى 

أزرو
بند رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
إلى) شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد
بند رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

اضافة نشاط بيع معدات البناء)
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (31 بتاريخ) بازرو  االبتدائية 

2121)تحت رقم)244.
747I

FIDUCIAIRE JABBARI

 Cool) كوول إكسبرس غينر
( Express Runner

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE JABBARI

 BD BOURGOGNE RUE

 JAAFAR IBNOU HABIB RES

 AL(MACHRIK(II(ETG 1 N°3 ،

20090، CASABLANCA(MAROC

 Cool Express) كوول إكسبرس غينر

Runner ) شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

بوركون زنقة جعفر ابن حبيب إقامة 

املشرق اا الطابق األول رقم 3 - - 

21511 الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28287

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

2121)تم تحويل) 16)أبريل) املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

«شارع بوركون زنقة جعفر ابن حبيب)

 3 إقامة املشرق اا الطابق األول رقم)

- - 21511)الدار البيضاء)املغرب«)إلى)

 HAY ENNASR II B  15 «محل رقم)

املحمدوة) (Bloc G IMM 4 - 28631

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية باملحمدوة بتاريخ)19)وونيو)

2121)تحت رقم)1348)و1486.

748I

ائتمانية زهير

IKOUNSASS AUTO
إعالن متعدد القرارات

ائتمانية زهير
زنقة ابن عائشة عمارة باريس 

الطابق التالت مكتب رقم 11 كيليز 

مراكش ، 41111، مراكش املغرب

IKOUNSASS AUTO «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: املسيرة 

2 عنبر 2 رقم 89 - 41111 مراكش 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.87891

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)18)دجنبر)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ونص  الذي  (:1 رقم) قرار 

ماولي:)بمقت�شى قرار الشريك الوحيد)

 31/11/2121 في) املؤرخ  لللشركة 

 31/11/2121 واملسجل بمراكش في)

قرر الشريك الوحيد للشركة تعييين)

السيد اكنساس رضوان مسير جدود)

للشركة ملدة غير محددة مكان السيد)

فريد جمال الدي استقال من منصبه)

كمسير للشركة)

على) ونص  الذي  (:2 رقم) قرار 

ماولي:)بمقت�شى قرار الشريك الوحيد)

 18/12/2121 في) املؤرخ  للشركة 

 15/12/2121 واملسجل بمراكش في)

رفع) للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
راسمال الشركة من)111 511)درهم)

بخلق) ودلك  درهم  (1  511  111 الى)

حصة عن طريق الحساب) (11  111

الجاري للشريك الوحيد.

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)

األسهم

بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)
رأسمال الشركة)

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (18 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125211.

749I

ائتمانية زهير

IMABEL LOC
إعالن متعدد القرارات

ائتمانية زهير
زنقة ابن عائشة عمارة باريس 

الطابق التالت مكتب رقم 11 كيليز 

مراكش ، 41111، مراكش املغرب

IMABEL LOC «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
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 Z/41 وعنوان مقرها االجتماعي: رقم
تجزئة العنبر 2 املسيرة 2 - 41111 

مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.63533

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)22)دجنبر)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ونص  الذي  (:1 رقم) قرار 
بمقت�شى عقد هبة للحصص) ماولي:)
 21/12/2121 االجتماعية املؤرخ في)
 11/11/2121 واملسجل بمراكش في)
وهب السيد بلقتيب ابراهيم للسيدة)

قصير سعيدة)5111)حصة.
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
االستثنائي) العام  الجمع  بمقت�شى 
واملسجل) (22/12/2121 في) املؤرخ 
رفع) تم  (11/11/2121 في) بمراكش 
راسمال الشركة من)111 511)درهم)
بخلق) ودلك  درهم  (1  161  111 الى)
الحساب) طريق  عن  حصة  (6611

الجاري للشريك الوحيد
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)

األسهم
بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)

رأسمال الشركة)
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (22 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125297.
751I

STE FIDLAMIAE SARL

WISSAM AL AQARIA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE(AL(HOUSSIMA
 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC
WISSAM AL AQARIA شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي زنقة لشبون عمارة 

11 الطابق األول شقة 1 حي املحيط 

- 11111 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

153279

بمقت�شى عقد حر مؤرخ في)29)ماي)

األسا�شي) القانون  إعداد  تم  (2121

لشركة ذات مسؤلية محدودة ذات)

الشريك الوحيد باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WISSAM AL AQARIA

غرض الشركة بإوجاز):)-)بيع مواد)

البناء.

-)البناء)وأعمال متعددة.

-)التجارة.

الحدادة) أعمال  شركة  (-

واألملنيوم..

عنوان املقر االجتماعي):)شارع عبد)

الكريم الخطابي زنقة لشبون عمارة)

11)الطابق األول شقة)1)حي املحيط)

- 11111)الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 511.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد رحمون خير الدون):)5.111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الدون) خير  رحمون  السيد 

 1384 تجزئة الوفاق رقم) عنوانه(ا))

الشقة)19 12111)تمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الدون) خير  رحمون  السيد 

 1384 تجزئة الوفاق رقم) عنوانه(ا))

الشقة)19 12111)تمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز) (11 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2121)تحت رقم)115875.

751I

مكتب االستاذة مريم املغراوي

sté luxury immo»sarl
إعالن متعدد القرارات

مكتب االستاذة مريم املغراوي

13 شارع احمد شوقي اقامة الباهية 

رقم 9 الطابق التاني فاس ، 31111، 

فاس املغرب

sté luxury immo«sarl «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: فاس 

ملعب الخيل تجزئة بارك مكتب 

بالطابق الرابع - 31111 فاس 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.51425

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)25)وونيو)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)

الذي) االول:) القرار  رقم  قرار 

السيدة فريدة داي) ونص على ماولي:)

والسيد بلقاسم ملحلي باعا للسيدة)
ابتسام معالل والسيد انس وذغيري)

التي) الحصص  مجموع  شريف  بن 

درهم) (111 بقيمة) حصة  (111 هي)

للحصة الواحدة التي وملكانها بشركة)

راسمال) ذات  (»luxury immo«

11.111)درهم)

قرار رقم القرار التاني:)الذي ونص)

الشركة) املسير  استقالة  ماولي:) على 

ملحلي) بلقاسم  السيد  قرر  حيت 

استقالة من منصبه كمسير بشركة)

luxury immo«

قرار رقم القرار التالث:)الذي ونص)

حيث تقرر تعيين السيد) على ماولي:)

كمسير) شريف  بن  وذغيري  انس 

وذالك ملدة) (»luxury immo»بشركة

غير محدودة

الذي ونص) قرار رقم القرار ارابع:)

على ماولي:)نتيجة لنقل األسهم)،)تقرر)

بالجمع العام تعدول النظام األسا�شي)

للشركة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ونص  الذي  (:17 رقم) بند 

وذغيري) انس  السيد  تعيين  ماولي:)

 luxury»بشركة كمسير  شريف  بن 

immo«)وذالك ملدة غير محدودة

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (29 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3188/2121.

752I

GM2B SERVICES(-(ج.م.2.ب سيرفيس

جوجما

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

جوجما

61 شارع اللة الياقوت تقاطع 

مصطفى املعاني رقم 16 الطابق 4، 

مركز رياض، الدارالبيضاء ، 21231، 

الدارالبيضاء املغرب

جوجما شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اإلجتماعي 

61 شارع اللة الياقوت تقاطع 

مصطفى املعاني رقم 16 الطابق 4، 

مركز رياض - 21231 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

517881

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)جوجما.

مقاول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

اعمال) مختلفة،) وانشاءات  بناء)

استيراد) وساطة،) مختلفة،) تجارية 

خدمات) تجارة الكترونية،) وتصدور،)

االبتكار) التسويق والتسويق الرقمي،)

والبحث العلمي،)خدمات االستشارة)

والتكوين..

عنوان املقر االجتماعي):)اإلجتماعي)

تقاطع) الياقوت  اللة  شارع  (61

(،4 الطابق) (16 مصطفى املعاني رقم)

الدارالبيضاء) (21231 (- رياض) مركز 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 (: درويش) سفيان  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

 511 (: السيد عبد الكريم محب)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سفيان درويش عنوانه(ا))

سيدي) (24351 الفتح) تجزئة  (247

بنور املغرب.

محب) الكريم  عبد  السيد 

عنوانه(ا))حي موالي عبد هللا زنقة)62 

رقم)42 21211)الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سفيان درويش عنوانه(ا))

سيدي) (24351 الفتح) تجزئة  (247

بنور املغرب

محب) الكريم  عبد  السيد 

عنوانه(ا))حي موالي عبد هللا زنقة)62 

رقم)42 21211)الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)-.

753I

SBM(GESTION(&(FISCAL(SARL

FERGANI ARCHITECTURE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SBM(GESTION & FISCAL(SARL
 61AVENUE LALLA YACOUT
 CENTRE(RIAD(ETG 1 N° 60 ،

20090، CASABLANCA(MAROC
FERGANI ARCHITECTURE شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الراحة 

زنقة الهدهد العمارة 2 الطابق 3 
املكتب رقم 9 الحي الحسني - 21211 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

518185
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (11
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FERGANI ARCHITECTURE
مزاولة) (* (: غرض الشركة بإوجاز)

الهندسة والتهيئة الحضرية
الهيئة) تعدول  او  تصميم  (*

املعمارية
العمل على مطابقة الدراسات) (*
التقنية املنجزة من طرف املهندسين)

االخصائيين مع التصاميم املعمارية
ومراقبة) البناء) اشغال  متابعة 
املعمارية) التصاميم  مع  تطابقها 

وتوجيهات السلطات املختصة
*)انجاز جميع العمليات التي ومكن)
ان تساهم بشكل مباشر او غير مباشر)
في تحقيق غرض الشركة او التي من)

شانها تعزيز تطورها.

عنوان املقر االجتماعي):)حي الراحة)
 3 الطابق) (2 العمارة) الهدهد  زنقة 
املكتب رقم)9)الحي الحسني)-)21211 

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: مريم) فركاني  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) مريم  فركاني  السيدة 
 18 شقة) (4 طابق) االستقرار  اقامة 
الدار) (21211 الخيام) عمر  شارع 

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) مريم  فركاني  السيدة 
 18 شقة) (4 طابق) االستقرار  قامة 
الدار) (21211 الخيام) عمر  شارع 

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)-.
754I

SILVER FID

FILMOD
إعالن متعدد القرارات

SILVER FID
344 شارع مصطفى ملعاني 

الدارالبيضاء شارع مصطفى 
ملعاني الدارالبيضاء، 21541، 

الدارالبيضاء املغرب
FILMOD «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 54 
الحي الصناعي إبن مسيك سيدي 

عتمان - - الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.172377

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)17)ماي)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
السيد) تفويت  عقد  على  ملصادقة 
عبد املولى راتب منفعة)31111)حصة)

إجتماعية لفائدة السيدة هند راتب
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

تعدول القانون األسا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)
 6111111 الشركة) مال  رأس  وبلغ 
حصة) (61111 على) موزعة  درهم 
درهم) (111 فئة) من  اجتماعية 
كما) الشركاء) على  موزعة  للواحدة 
حصة) (31111 (: مغربي) هشام  ولي-)
اجتماعية.-)هند راتب):)31111)حصة)
جميع) ان  الشركاء) اجتماعية.صرح 

الحصص املوزعة بينهم محرزة كليا
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)785133.

755I

OUTSOURCING ADVISORY

ALL NATURAL HEALTY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUTSOURCING ADVISORY
 RUE(AIT(OURIR ، 22000، 47

CASABLANCA MAROC
ALL NATURAL HEALTY شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 37 ، شارع 
أوت أورير - 21141 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

516773
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (11
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ALL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NATURAL HEALTY

استيراد) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

جميع) وتسويق  وتجارة  وتصدور 

منتجات ومواد التجميل ومستلزمات)

التجميل)؛)

وتمثيل) وبيع  وشراء) تصدور  (-

الغذائية) املنتجات  جميع  وتوزيع 

والحرفية املغربية)؛)

والشراء) والتصدور  االستيراد  (-

والتصنيع) والتوزيع  والتمثيل  والبيع 

والنقل)،)بجميع الوسائل)،)ألي منتج)

أو سلع أو سلع أو مستلزماتها من أي)

نوع ومن أي نوع)؛)

عنوان املقر االجتماعي):)37)،)شارع)

البيضاء) الدار  (21141 (- أورير) أوت 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: الجرينى) هشام  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الجرينى  هشام  السيد 

 BRIDLE CLUB DR TAMPA 18223

.FL USA

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) الجرينى  هشام  السيد 

 BRIDLE CLUB DR TAMPA 18223

FL USA

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 14 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)-.

756I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

NOREST PHARMA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FAOUZI MOULAY ABDELLAH
42 شارع الدرفوفي الطابق 2 رقم 8 

وجدة، 61111، وجدة املغرب
NOREST PHARMA شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 75 

ساحة القصبة املدونة القدومة - 
61111 وجدة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.29619
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) (2121 وونيو) (11 املؤرخ في)
ذات) شركة  (NOREST PHARMA
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 
 411.111 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 
 75 اإلجتماعي) درهم وعنوان مقرها 
(- القدومة) املدونة  القصبة  ساحة 
61111)وجدة املغرب نتيجة النعدام)

نشاط الشركة.
و عين:

السيد(ة))ووسف مالي وعنوانه(ا))
 61111 11 حي االندلس الورود رقم)

وجدة املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)11)وونيو)2121)وفي)75)ساحة)
 61111 (- القدومة) املدونة  القصبة 

وجدة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز) (29 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2121)تحت رقم)2383.
757I

STE ONEMIX SARL

STE ONEMIX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE ONEMIX SARL
الشركة املحاسبة الكبرى ف.ا.م 

ش.م.م 7 زنقة العراق اقامة الصفا 

واملروة الطابق االول رقم 17 طنجة، 
91111، طنجة املغرب

STE ONEMIX SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 AV.DE وعنوان مقرها اإلجتماعي
 FES TANGER MALL LOCAL

 AU 132-COMMERCIAL N132
 R.D.C(BLOC(A(TANGER - 90000

طنجة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.99593

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2121 ماي) (24 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 AV.DE FES TANGER MALL«
LOCAL COMMERCIAL N132-

 132 AU R.D.C BLOC A TANGER
 AV» إلى) املغرب«) طنجة  (- 91111
 DE FES TANGER MAL LOCAL
 COMMERCIAL N 255 AU
 MEZZANINE BLOC D TANGER

91111 -)طنجة املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (31 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)243999.
758I

ائتمانية الفضيلة

BRASSLAND
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية الفضيلة
رقم 529 شقة رقم 4 الطابق 

2 الوحدة 5 شارع عالل الفا�شي 
مراكش ، 41171، مراكش املغرب

BRASSLAND شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 
بالطابق األر�شي رقم 2 طريق آسفي 
11.5 كلم حربيل - 41111 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116547

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (11

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BRASSLAND

-)صناعة) (: غرض الشركة بإوجاز)

وبيع األواني والدوكورات من املعادن)

،)الخزف والسيراميك

-)املتجر في اإلستيراد والتصدور.

محل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

طريق آسفي) (2 بالطابق األر�شي رقم)

مراكش) (41111 (- كلم حربيل) (11.5

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: سعيد) هرطاوي  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد هرطاوي سعيد عنوانه(ا))

 41111  1129 رقم) (1 صوكوما) حي 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هرطاوي سعيد عنوانه(ا))

 41111  1129 رقم) (1 صوكوما) حي 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (31 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125578.

759I
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SILVER FID

CASUAL
إعالن متعدد القرارات

SILVER FID

344 شارع مصطفى ملعاني 

الدارالبيضاء شارع مصطفى 

ملعاني الدارالبيضاء، 21541، 

الدارالبيضاء املغرب

CASUAL «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

مبروكة 13 تجزئة خالدوة الحي 

الصناعيإ بن مسيك سيدي - - 

الدارالبيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.163215

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)17)ماي)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

السيد) تفويت  عقد  على  املصادقة 

حصة) (411 عبد املولى راتب منفعة)

إجتماعية لفائدة السيدة هند راتب

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

تعدول القانون األسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)

 611111 الشركة) مال  رأس  وبلغ 

حصة) (61111 على) موزعة  درهم 

درهم) (111 فئة) من  اجتماعية 

كما) الشركاء) على  موزعة  للواحدة 

حصة) (771 (: مغربي) هشام  (- ولي)

اجتماعية.)-)محمد توفيق برادة:)771 

 771 (: راتب) هند  اجتماعية-) حصة 

املغربية) الشركة  اجتماعية-) حصة 

حصة) واالستتمار57691) للتنمية 

جميع) ان  الشركاء) اجتماعيةصرح 

الحصص املوزعة بينهم محرزة كليا.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 31 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)785132.

761I

STE FIDLAMIAE SARL

RAMSSA CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE(AL(HOUSSIMA
 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC
 RAMSSA CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 912 شارع 
املنزه حي يعقوب املنصور - 11111 

الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

153277
بمقت�شى عقد حر مؤرخ في)29)ماي)
األسا�شي) القانون  إعداد  تم  (2121
لشركة ذات مسؤلية محدودة ذات)

الشريك الوحيد باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RAMSSA CONSTRUCTION
غرض الشركة بإوجاز):)-)بيع مواد)

البناء.
-)البناء)وأعمال متعددة.

-)التجارة.
الحدادة) أعمال  شركة  (-

واألملنيوم..
عنوان املقر االجتماعي):)912)شارع)
 11111 (- املنزه حي يعقوب املنصور)

الرباط املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 511.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد الروكي عبد الكبير):)5.111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الكبير) عبد  الروكي  السيد 
 1384 تجزئة الوفاق رقم) عنوانه(ا))

الشقة)19 12111)تمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الكبير) عبد  الروكي  السيد 
 1384 تجزئة الوفاق رقم) عنوانه(ا))

الشقة)19 12111)تمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز) (11 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2121)تحت رقم)115874.

761I

GLOBAL INVEST SOLUTIONS

HI TECH TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

GLOBAL INVEST SOLUTIONS
شارع 11 وناور عملية األطل�شي عمارة 
س1 شقة رقم 7 مراكش ، 41171، 

مراكش املغرب
HI TECH TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 2 

طريق الصنوبر الطابق الرابع شقة 
رقم 12 - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.461225

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 ماي) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):
(ة))محمد املهزولي) تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (511
(ة)) السيد) لفائدة  حصة  (1.111
محمد ماجدي بتاريخ)13)ماي)2121.
الرحيم) عبد  (ة)) السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (511 املا�شي)
أصل)1.111)حصة لفائدة السيد)(ة))
محمد ماجدي بتاريخ)13)ماي)2121.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)21149.

762I

FOUZMEDIA

BASMA HOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
BASMA HOUSE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 

موالي عبدالعزيز إقامة موالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 14111 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61149
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 أبريل) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BASMA HOUSE
االنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)

العقاري.
 59 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
إقامة) عبدالعزيز  موالي  شارع 
 14111  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم)

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  -األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
بوصنطوح) سعاد  السيدة 
425)بلوك د املغرب) عنوانه(ا))الرقم)

العربي)14111)القنيطرة املغرب.
عنوانه(ا)) الزياتي  واسين  السيد 
العربي) املغرب  د  بلوك  (425 الرقم)

14111)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
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بوصنطوح) سعاد  السيدة 
425)بلوك د املغرب) عنوانه(ا))الرقم)

العربي)14111)القنيطرة املغرب
عنوانه(ا)) الزياتي  واسين  السيد 
العربي) املغرب  د  بلوك  (425 الرقم)

14111)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)14)وونيو)

2121)تحت رقم)-.

763I

ACS CONSEILS

GOOD PARTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACS CONSEILS
اقامة محفاظ زنقة الجزائر الطابق 

2 ، 26111، برشيد املغرب
GOOD PARTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دار 

الشاوي شارع الطاح رقم 241 - 
CASABLANCA 22111 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

451195
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) (2119 شتنبر) (31
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 GOOD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PARTS
غرض الشركة بإوجاز):)بيع اجزاء)

السيارات.
دار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 -  241 رقم) الطاح  شارع  الشاوي 

CASABLANCA 22111)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 211.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: محمد) الدهبي  السيد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

السيد الدهبي عبد الغني):)1.111 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) محمد  الدهبي  السيد 
رقم) (281 زنقة) عبد هللا  موالي  خي 
الدار) (21311 الشق) عين  (341

البيضاء)املغرب.
الغني) عبد  الدهبي  السيد 
زنقة) عبد هللا  موالي  خي  عنوانه(ا))
 21331 الشق) عين  (341 رقم) (281

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) محمد  الدهبي  السيد 
رقم) (281 زنقة) عبد هللا  موالي  خي 
الدار) (21331 الشق) عين  (341

البيضاء)املغرب
الغني) عبد  الدهبي  السيد 
زنقة) عبد هللا  موالي  خي  عنوانه(ا))
 21331 الشق) عين  (341 رقم) (281

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

دجنبر)2119)تحت رقم)722648.
764I

FOUZMEDIA

SB2A SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
SB2A SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 41 زنقة 
ملوية الشقة 2 أكدال - 21111 

الرباط املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2121 وناور) (29 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

أكدال) (2 الشقة) ملوية  زنقة  (41«
 43» إلى) املغرب«) الرباط  (21111  -
زنقة ملوية الشقة)2)أكدال)-)21111 

الرباط املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (11 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2121)تحت رقم)115139.
765I

FOUZMEDIA

PROPLAST SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
PROPLAST SARL AU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطريق 

الوطنية رقم 4 دوار لهماسيس اوالد 
سالمة - 14111 القنيطرة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم) (2121 وونيو) (14 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»451.111)درهم«)أي من)«551.111 
عن) درهم«) (1.111.111» إلى) درهم«)
أو) نقدوة  حصص  تقدوم  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)21)وونيو)

2121)تحت رقم)83467.
766I

GM2B SERVICES(-(ج.م.2.ب سيرفيس

 GM2B - ج.م.2.ب سيرفيس
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 GM2B - ج.م.2.ب سيرفيس
SERVICES

61 شارع اللة الياقوت تقاطع 
مصطفى املعاني رقم 16 الطابق 4، 

مركز رياض، الدارالبيضاء ، 21231، 
الدارالبيضاء املغرب

 GM2B - ج.م.2.ب سيرفيس

SERVICES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 

اللة الياقوت تقاطع مصطفى 

املعاني رقم 16 الطابق 4 مركز رياض 

- 21231 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

517883

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 GM2B (- سيرفيس) ج.م.2.ب 

.SERVICES

اعمال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

وساطة) توزيع  وشراء) بيع  تجارية 

الغذائية) املواد  وتصدور  استيراد 

ومواد التنظيف ومختلف البضائع..

61)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

اللة الياقوت تقاطع مصطفى املعاني)
(- رياض) مركز  (4 الطابق) (16 رقم)

21231)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد غريب املتوكل):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.

 511 (: بوعنني) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) املتوكل  غريب  السيد 
رقم) (25 عمارة) (7 تجزئة التسير زنقة)

 21211 مومن) سيدي  (2 طابق) (2

الدارالبيضاء)املغرب.
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السيد ابراهيم بوعنني عنوانه(ا))
رقم) (35 زنقة) ب  بلوك  (4 املكانسة)

الدارالبيضاء) (21211 16)عين الشق)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) املتوكل  غريب  السيد 
رقم) (25 عمارة) (7 تجزئة التسير زنقة)

 21211 مومن) سيدي  (2 طابق) (2

الدارالبيضاء)املغرب

السيد ابراهيم بوعنني عنوانه(ا))
رقم) (35 زنقة) ب  بلوك  (4 املكانسة)

الدارالبيضاء) (21211 16)عين الشق)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)-.

768I

دووان األستاذ سعيد الخفيف

OMANIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة

دووان األستاذ سعيد الخفيف
زاوية ساحة الزرقطوني وشارع 

عالل بن عبد هللا، إقامة النرجس 2، 

مكتب رقم 5 ، 35111، تازة املغرب

OMANIR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي 

ووسف، اسماعيلية، رقم 9 - 

35111 تازة املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1787

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تعيين) تم  (2121 ماي) (26 في) املؤرخ 

مسير جدود للشركة السيد(ة))شنتير)

عبدالعالي كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (31 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

2121)تحت رقم)366.

769I

NJ BUSINESS

SLIRA TRAVAUX
إعالن متعدد القرارات

NJ BUSINESS
 BUREAUX(MARINA 3EME

 ETAGE(BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE(NOUVELLE(FES، 30000،
FES maroc

SLIRA TRAVAUX «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 154 
شارع إسراء طريق صفرو فاس - 

31111 فاس املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.61121

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)18)وونيو)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

إضافة نشاط):نقل البضائع
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
رفع رأسمال الشركة من)511111)إلى)

1111111
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

تعدول القانون االسا�شي)
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز) (11 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3225.
771I

ALIANZA ADVISORY

ALJUDI TRUCK PARTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ALIANZA ADVISORY
49، زنقة جون جوريس، الطابق 

رقم 6، حي غوتييه ، 21161، 
الدارالبيضاء املغرب

ALJUDI TRUCK PARTS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 49، زنقة 
جون جوريس، حي غوتيي، الطابق 

6، شقة 12 - 21161 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
518127

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALJUDI TRUCK PARTS
غرض) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
الشركة في املغرب والخارج باألصالة)

عن نفسها وبالنيابة عن الغير:
وقطع) الغيار  قطع  وبيع  شراء) (-
الدارجة) املركبات  لجميع  الغيار 

واملقطورة الجدودة واملستعملة)؛
قطع) وتفكيك  تجميع  خدمة  (-

الغيار لجميع أنواع املركبات)؛
-)استيراد وبيع وتركيب قطع غيار)
مركبات) أو  املستعملة  السيارات 

البضائع الثقيلة)؛
العمليات) جميع  عامة  وبصفة  (-
التي قد تكون مرتبطة بشكل مباشر)
أو غير مباشر باألشياء)املذكورة أعاله)
تطوير) تعزز  أن  املحتمل  من  أو  (،

الشركة أو نشاطها..
عنوان املقر االجتماعي):)49،)زنقة)
الطابق) غوتيي،) حي  جوريس،) جون 
12 - 21161)الدار البيضاء) 6،)شقة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 811 (: الوحماني) محمد  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
 211 (: بوطرحات) حسن  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد الوحماني عنوانه(ا))
 86351  47 رقم) رشد،) ابن  زنقة 

انزكان املغرب.
السيد حسن بوطرحات عنوانه(ا))
رقم) (،28 زنقة) (،7 بلوك) حي العرب،)

12 81652)تيكيوين أكادور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن بوطرحات عنوانه(ا))
رقم) (،28 زنقة) (،7 بلوك) حي العرب،)

12 81652)تيكيوين أكادور املغرب
الوحماني) فاطمة  السيدة 
رشد) ابن  زنقة  (،47 رقم) عنوانه(ا))

86351)انزكان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)783928.
771I

malartci

STE HOUNKCH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

malartci
 bd(abdelkrim(al(khattabi(imm

 assalam 2eme(etage(BENI
 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL

MAROC
STE HOUNKCH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : الحي 

االداري شارع طائف بني مالل الحي 
االداري شارع طائف بني مالل 

23111 بني مالل املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2421

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2121 ماي) (21 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (STE HOUNKCH
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000،00
اإلجتماعي الحي االداري شارع طائف)
بني مالل الحي االداري شارع طائف)
املغرب) مالل  بني  (23111 مالل) بني 

نتيجة لحل مسبق.
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و عين:

بنحسو) نبيل  السيد(ة))

الرحمان) سدي عبد  (14 وعنوانه(ا))
حي) (12 11رقم) بوسيجورالطابق)

الدار) (21111 البيضاء) الراحة 

البيضاء)املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

الجمعية) انعقاد  تم  قد  و 

وفي) (2121 ماي) (21 الختامية بتاريخ)

الحي االداري شارع طائف بني مالل)

الحي االداري شارع طائف بني مالل)

23111)بني مالل املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية ببني مالل بتاريخ)24)وونيو)

2121)تحت رقم)713.

772I

FOUZMEDIA

MUMMY›S TASTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

MUMMY›S TASTE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 9 
زنقة مصطفى الرافعي واحمد شوقي 

محل رقم 3 الطابق األر�شي - 14111 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61381

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MUMMY’S TASTE

مخبزة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

ومقشدة.

 9 عمارة) (: عنوان املقر االجتماعي)
زنقة مصطفى الرافعي واحمد شوقي)

محل رقم)3)الطابق األر�شي)-)14111 

القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  -األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الداودي) أمين  محمد  السيد 
عنوانه(ا))الرقم)9)زنقة الشهيد بشير)

حسين فال فلوري)14111)القنيطرة)

املغرب.

السيدة عبلة الداودي عنوانه(ا))

فيال رقم) (16 بقعة) (1 إقامة الكولف)

244 14111)القنيطرة املغرب.

عنوانه(ا)) الداودي  عابد  السيد 

فيال رقم) (16 بقعة) (1 إقامة الكولف)

244 14111)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الداودي) أمين  محمد  السيد 
عنوانه(ا))الرقم)9)زنقة الشهيد بشير)

حسين فال فلوري)14111)القنيطرة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 11 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

ووليوز)2121)تحت رقم)-.

773I

FIDUCIAIRE MOLIFID

JIOUAK RENT CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOLIFID

 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE

 B(BUREAU(N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC

JIOUAK RENT CAR شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 
الجدود الشطر الثاني الطابق االول 
رقم 135 - 92111 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6285

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (24
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JIOUAK RENT CAR
كراء) (- (: بإوجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق؛
االستغالل،) التسيير،) اإلنشاء،) (-
األصول) لجميع  الشراء،) الكراء،)

التجارية؛
العمليات) جميع  عموما  و 
املالية،) الصناعية،) التجارية،)
لها) التي  العقارية  غير  أو  العقارية،)
عال قه مباشرة باألهداف أعاله والتي)
الشركة،) أهداف  تطوير  بإمكانها 
وكذلك كل مساهمة مباشرة أو غير)
مباشرة تحت أي صفة في الشركات)

التي لها أهداف مماثلة..
الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الجدود الشطر الثاني الطابق االول)
رقم)135 - 92111)العرائش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد الحراق اسماعيل):)1.111 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

اسماعيل) الحراق  السيد 
 182 رقم) الرحمة  تجزئة  عنوانه(ا))

92111)العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

اسماعيل) الحراق  السيد 
 182 رقم) الرحمة  تجزئة  عنوانه(ا))

92111)العرائش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالعرائش بتاريخ)31)وونيو)

2121)تحت رقم)819.
774I

FIDUGRA

FANADIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUGRA
شارع محمد الخامس عمارة امنار 
رقم 24 الطابق الثالث انزكان ، 

86151، اكادور املغرب
FANADIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 
66 بالطابق االر�شي زنقة االمام 

الشافعي حي القدس - 81161 اكادور 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
48157

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FANADIS
 (1 (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االستيراد والتصدور.
2))توزيع املنتجات ذات االستهالك)

الكبير.
التجارة) مجال  في  االرشاد  ((3

والتوزيع..
عنوان املقر االجتماعي):)الرقم)66 
بالطابق االر�شي زنقة االمام الشافعي)

حي القدس)-)81161)اكادور املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

الشركة:) رأسمال  مبلغ 

100.000،00)درهم،)مقسم كالتالي:

 341 (: ابراهيمي) فيصل  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

 331 (: باهر) نورالدون  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

 331 (: السيد محمد عبده كميرة)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد فيصل ابراهيمي عنوانه(ا))

اقامة سانتا كروز عمارة ب شقة)712 

حي الهدى)81171)اكادور املغرب.

كميرة) عبده  محمد  السيد 

 2 الزهراء) فاطمة  اقامة  عنوانه(ا))

 21451 طابق)5)شقة)18)حي الراحة)

الدار البيضاء)املغرب.

السيد باهر نور الدون عنوانه(ا))

21)شارع الجيروند اقامة كاردن سيتي)

الدار) (21451  14 شقة) (3 الطابق)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فيصل ابراهيمي عنوانه(ا))

اقامة سانتا كروز عمارة ب شقة)712 

حي الهدى)81171)اكادور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (31 بتاريخ) باكادور  التجارية 

2121)تحت رقم)111534.

775I

FOUZMEDIA

YASSAMINE SHOP SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 YASSAMINE SHOP SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة بيت 

الخير الرقم 51 بئر الرامي - 14111 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

61343

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (18

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YASSAMINE SHOP SARL AU

التجارة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

خارج االسواق واملتاجر.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- الرامي) بئر  (51 الرقم) الخير  بيت 

14111)القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 61.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  -األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

بلبشير) واسين  محمد  السيد 

عنوانه(ا))سكن املعهد امللكي للشرطة)

فيال رقم)6 14111)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رضوان بوروين عنوانه(ا))

 14111 92)الحوزية) بلوك س الرقم)

القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)29)وونيو)

2121)تحت رقم)-.

776I

مكتب املحاسبة الصالحي

 SOCIETE WIFAQ
TECHNOLOGY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املدونة املنورة عمارة اليعقوبي 
الطابق الثالث الشقة رقم 6 وجدة ، 

61111، وجدة ااملغرب
 SOCIETE WIFAQ TECHNOLOGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة(في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي التقدم 
عمارة ب3 رقم 11 - 61111 وجدة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.24757

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2121 وونيو) (19 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE WIFAQ TECHNOLOGY
درهم) (25.000،00 رأسمالها) مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي التقدم)
وجدة) (61111  -  11 رقم) عمارة ب3)
في) 1/الفشل  (: ل) نتيجة  املغرب 

استقطاب الزبناء.
واألزمة) االقتصادوة  األزمة  (/2

الناتجة عن كوفيد19.
حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 61111 - 11 التقدم عمارة ب3)رقم)

وجدة املغرب.)
و عين:

حاكمي) عبدالرحمان  السيد(ة))
وعنوانه(ا))حي التقدم عمارة ب3)رقم)
كمصفي) املغرب  وجدة  (61111  11

(ة))للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (18 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2121)تحت رقم)2261.

777I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

 FIRST ONE DE
L›ENSEIGNEMENT PRIVE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شارع فلسطين ، 31111، 

فاس املغرب
 FIRST ONE DE

L›ENSEIGNEMENT PRIVE شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركب 

الخيل تجزئة اديس 3 شارع عالل بن 
عبد هللا فاس - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66485

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وناور) (27
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 FIRST (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)
 ONE DE L’ENSEIGNEMENT

.PRIVE
التعليم) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الخصو�شي.
مركب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الخيل تجزئة اديس)3)شارع عالل بن)
عبد هللا فاس)-)31111)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد ناصر برادة):)1.111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

برادة) ناصر  محمد  السيد 
فاس) (31111 فرنسا) عنوانه(ا))

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
برادة) ناصر  محمد  السيد 
فاس) (31111 فرنسا) عنوانه(ا))

املغرب
السيد عثمان برادة عنوانه(ا))رقم)
8)تجزئة النخيل شارع عالل بن عبد)

هللا فاس)31111)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
مارس) (12 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)948.
778I

MARFID

WASMIA-PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MARFID
 IMM83 APPT 3 SKIKINA(AV

 HASSAN(II ، 12000، TEMARA
MAROC

WASMIA-PRO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
القصبة رقم 146 تمارة - 12111 

تمارة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

133593
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WASMIA-PRO
نقل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب السركة وللغير.

عمليات) وكل  املختلفة  األشغال 
شراء) وكذلك  العقاري،) اإلنعاش 
وبيع وتمثيل واستيراد وتصدور وصنع)

ونقل جميع أنواع مواد البناء.
و بصفة عامة أي عملية تجارية،)
على) عقارية  أو  صناعية،) مالية،)
كفيلة) أو  السابقة  باألهداف  عالقة 

بتطويرها تحت أي صبغة كانت.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 12111 (- تمارة) (146 رقم) القصبة 

تمارة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة اكرام عبد الحكيم):)511 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
الحكيم) عبد  خدوجة  السيدة 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (511  :

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الحكيم) عبد  اكرام  السيدة 
 146 رقم) القصبة  تجزئة  عنوانه(ا))

تمارة)12111)تمارة املغرب.
الحكيم) عبد  خدوجة  السيدة 
 146 رقم) القصبة  تجزئة  عنوانه(ا))

تمارة)12111)تمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الحكيم) عبد  خدوجة  السيدة 
 146 رقم) القصبة  تجزئة  عنوانه(ا))

تمارة)12111)تمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (22 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

2121)تحت رقم)5995.
779I

nador conseil sarl au

 HACHI IRRIGATION SARL
A.U

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

nador conseil sarl au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
 HACHI IRRIGATION SARL A.U
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قيسارية 
ابركانية الطابق االول املحل رقم 
ب8شارع عبد الكريم الخطابي 

العروي - 62111 الناضور املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.16113

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
2121)تم تحويل) 15)وونيو) املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
االول) الطابق  ابركانية  «قيسارية 
الكريم) عبد  ب8شارع  رقم  املحل 
الناضور) (62111 (- الخطابي العروي)
التاني) الحسن  «شارع  إلى) املغرب«)
(- العروي) الطابق  التسنيم  اقامة 

62111)الناضور املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
23)وونيو) االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)1481.
781I

FIDUCIAIRE MOGADOR

LA GALIOTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD(AL(MASSIRA

 ESSAOUIRA(Essaouira، 44000،
Essaouira Maroc

LA GALIOTE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 11 
تجزئة حموث حي التالل - 44111 

الصويرة املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2313

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2121 مارس) (24 املؤرخ في)
السيد(ة)) للشركة  جدود  مسير 
BOUINGAL NAIMA)كمسير وحيد

تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

16)أبريل) االبتدائية بالصويرة بتاريخ)

2121)تحت رقم)135/2121.

781I

 FIDUCIAIRE ASSISTANCE EL(ا ئتمانية الحراش

HARACHE

ASTER LUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة

 FIDUCIAIRE ا ئتمانية الحراش

ASSISTANCE EL HARACHE

271 شارع حمان الفطواكي سيدي 

ووسف بن علي مراكش ، 41111، 

مراكش املغرب

ASTER LUX SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

منى رقم 4 طريق بن احمد سطات - 

26111 سطات املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5515

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)19)أكتوبر)2121)تم تعيين)

مسير جدود للشركة السيد(ة))الخوير)

عبدالهادي كمسير آخر

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وناور) (17 بتاريخ) بسطات  االبتدائية 

2121)تحت رقم)18/21.

782I

وين إكسبير

NAXAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

وين إكسبير

25 زنقة عبد الكريم الدووري الدار 

البيضاء، 21111، الدار البيضاء 

املغرب

NAXAM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
املسيرة 6 زنقة 6 اكتوبر رقم 6 
الطابق 3 آنفا الدارالبيضاء - 
21111 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
516353

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (14
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NAXAM
غرض الشركة بإوجاز):)االستحواد)
ادارة) (، العقارات) في  حصة  على 

العقارات بانواعها.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 6 رقم) اكتوبر  (6 زنقة) (6 املسيرة)
الطابق)3)آنفا الدارالبيضاء)-)21111 

الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  -األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) قباج  مريم  السيدة 
زنقة دوموكريت فيال رقم)3)املعاريف)

21111)الدارالبيضاء)املغرب.
عنوانه(ا)) قباج  منصف  السيدة 
عين) االطل�شي  املحيط  شارع  (21
الدئاب)21561)الدارالبيضاء)املغرب.
عنوانه(ا)) ملرابط  عمر  السيد 
الس) قا�شي  زنقة  (56 رواق) اقامة 
 21331 املعاريف) (7 عمارة) (4 الكابق)

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) قباج  مريم  السيدة 
زنقة دوموكريت فيال رقم)3)املعاريف)

21111)الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)782151.
783I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

LA VIDA HOMEO
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE
 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

LA VIDA HOMEO «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 59 
العزوزية كوندافي املنارة مراكش - 

41111 مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.115357

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)24)فبراور)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

تقدوم أصل تجاري حصة في شركة)
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)

تقدوم أصل تجاري حصة في شركة)
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
ماي) (28 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)184473.
784I

 FIDUCIAIRE ASSISTANCE EL(ا ئتمانية الحراش

HARACHE

ASTER LUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 FIDUCIAIRE ا ئتمانية الحراش
ASSISTANCE EL HARACHE

271 شارع حمان الفطواكي سيدي 
ووسف بن علي مراكش ، 41111، 

مراكش املغرب
ASTER LUX SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

منى رقم 4 طريق بن احمد سطات - 
26111 سطات املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5515
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)19)أكتوبر)2121)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
طريق بن احمد) (4 تجزئة منى رقم) (»
املغرب«) سطات  (26111 (- سطات)
النخيل) (9 «دوار والد الكرن رقم) إلى)
مراكش) (41116 (- مراكش) الجنوبي 

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وناور) (17 بتاريخ) بسطات  االبتدائية 

2121)تحت رقم)18/21.
785I

وين إكسبير

ACE CAPITAL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

وين إكسبير
25 زنقة عبد الكريم الدووري الدار 
البيضاء، 21111، الدار البيضاء 

املغرب
ACE 10.000 شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 147 شارع 
املقاومة اقامة AFA الطابق 2 الشقة 

22 - 21811 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

515639
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (28
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ACE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.11.111
غرض الشركة بإوجاز):)االستحواد)
على ملكية وادارة االسهم او الحصص)
في جميع الشركات):)املؤسسة او التي)
سيتم تاسيسها)،)سواء)كانت صناعية)
او تجارية او فالحية او عقارات تجارية)

او غيرها..
عنوان املقر االجتماعي):)147)شارع)
املقاومة اقامة)AFA)الطابق)2)الشقة)

22 - 21811)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  -األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) مازيلي  ركراكي  السيد 
الطابق) الدون  تاج  جيليل  بن  زنقة 
 21334 معاريف) أ  عمارة  (3

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) مازيلي  ركراكي  السيد 
الطابق) الدون  تاج  جيليل  بن  زنقة 
 21334 معاريف) أ  عمارة  (3

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 14 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)781251.

786I

secotrages snc

LAWILAYA EQUIPEMENTS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

secotrages snc
رقم 2 زنقة ادريس الياموري بالعربي 

وجه عروس مكناس ، 51111، 
مكناس املغرب

 LAWILAYA EQUIPEMENTS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 

الكئن برقم 31 مرجان 2 - 51111 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53651

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (18

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LAWILAYA EQUIPEMENTS

غرض الشركة بإوجاز):)بيع االجهزة)

-االستيراد) بالتقسيط) الكهربائية 

والتصدور-تجارة عامة.

متجر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 51111  -  2 مرجان) (31 الكئن برقم)

مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: ميمونة) وشن  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ميمونة  وشن  السيدة 
مكناس) (51111  2 مرجان) (31 رقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ابراهيم  عالم  السيد 
 51111 توسيع) (2 مرجان) (31 رقم)

مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (24 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2121)تحت رقم)3133.

787I

nador conseil sarl au

COTTONELLE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

nador conseil sarl au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
COTTONELLE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

العمران انوال 21 سلوان - 62111 
الناضور املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19545
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2121 وونيو) (17 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (3.911.111«
 4.111.111» إلى) درهم«) (111.111«
مقاصة) إجراء) (: طريق) عن  درهم«)
املقدار) املحددة  الشركة  دوون  مع 

واملستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
23)وونيو) االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)1482.
788I

HB LAW FIRM

CEREX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

HB LAW FIRM
 6Rue(Farabi، Bd(Rachidi،

 Résidence(Toubkal، 2ème(étage
، 20000، casablanca(maroc
CEREX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1، ساحة 
اإلستقالل - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 فبراور) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):

علوي) محمد  (ة)) السيد) تفويت 
إسماعيلي)284)حصة اجتماعية من)
أصل)1.111)حصة لفائدة السيد)(ة))
هبة فاطمة الزهراء)عميري بتاريخ)15 

فبراور)2121.
محمد) (ة)) السيد) تفويت 
216)حصة اجتماعية من) بنشقرون)
أصل)1.111)حصة لفائدة السيد)(ة))
سيدي محمد أمين لحجوجي بتاريخ)

15)فبراور)2121.
محمد) (ة)) السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (67 بنشقرون)
أصل)1.111)حصة لفائدة السيد)(ة))
آوت عبد هللا عبد الصادق بتاريخ)15 

فبراور)2121.
اتاليدي) ليلى  (ة)) السيد) تفويت 
51)حصة اجتماعية من أصل)1.111 
إومان) (ة)) السيد) لفائدة  حصة 

بلخياط بتاريخ)15)فبراور)2121.
 51 لخمي) وفاء) (ة)) تفويت السيد)
 1.111 أصل) من  اجتماعية  حصة 
إومان) (ة)) السيد) لفائدة  حصة 

بلخياط بتاريخ)15)فبراور)2121.
الدون) عز  (ة)) السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (333 بنجلون)
السيد) لفائدة  حصة  (1.111 أصل)
فبراور) (15 إومان بلخياط بتاريخ) (ة))

.2121
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
 21 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)783521.
789I

HB LAW FIRM

CASALIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

HB LAW FIRM
 6Rue(Farabi، Bd(Rachidi،

 Résidence(Toubkal، 2ème(étage
، 20000، casablanca(maroc

CASALIS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1، ساحة 
اإلستقالل - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 فبراور) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):
علوي) محمد  (ة)) السيد) تفويت 
إسماعيلي)121)حصة اجتماعية من)
أصل)1.111)حصة لفائدة السيد)(ة))
آوت عبد هللا عبد الصادق بتاريخ)15 

فبراور)2121.
علوي) محمد  (ة)) السيد) تفويت 
إسماعيلي)411)حصة اجتماعية من)
أصل)1.111)حصة لفائدة السيد)(ة))
هبة فاطمة الزهراء)عميري بتاريخ)15 

فبراور)2121.
علوي) محمد  (ة)) السيد) تفويت 
إسماعيلي)111)حصة اجتماعية من)
أصل)1.111)حصة لفائدة السيد)(ة))
سيدي محمد أمين لحجوجي بتاريخ)

15)فبراور)2121.
اتاليدي) ليلى  (ة)) السيد) تفويت 
22)حصة اجتماعية من أصل)1.111 
إومان) (ة)) السيد) لفائدة  حصة 

بلخياط بتاريخ)15)فبراور)2121.
دنيا بنشقرون) (ة)) تفويت السيد)
21)حصة اجتماعية من أصل)1.111 
إومان) (ة)) السيد) لفائدة  حصة 

بلخياط بتاريخ)15)فبراور)2121.
محمد) (ة)) السيد) تفويت 
123)حصة اجتماعية من) بنشقرون)
السيد) لفائدة  حصة  (1.111 أصل)
فبراور) (15 إومان بلخياط بتاريخ) (ة))

.2121
الدون) عز  (ة)) السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (115 بنجلون)
السيد) لفائدة  حصة  (1.111 أصل)
فبراور) (15 إومان بلخياط بتاريخ) (ة))

.2121
تفويت السيد)(ة))وفاء)لخمي)111 
 1.111 أصل) من  اجتماعية  حصة 
إومان) (ة)) السيد) لفائدة  حصة 

بلخياط بتاريخ)15)فبراور)2121.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
 21 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)783523.
791I
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HB LAW FIRM

ADATRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

HB LAW FIRM

 6Rue(Farabi، Bd(Rachidi،

 Résidence(Toubkal، 2ème(étage

، 20000، casablanca(maroc

ADATRA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1، ساحة 

اإلستقالل - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2121 فبراور) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):
علوي) محمد  (ة)) السيد) تفويت 

اجتماعية) حصة  (4.161 إسماعيلي)

لفائدة) حصة  (11.111 أصل) من 
السيد)(ة))هبة فاطمة الزهراء)عميري)

بتاريخ)15)فبراور)2121.

الدون) عز  (ة)) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (841 بنجلون)

حصة لفائدة السيد) (11.111 أصل)

لحجوجي) أمين  محمد  سيدي  (ة))

بتاريخ)15)فبراور)2121.

الدون) عز  (ة)) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (611 بنجلون)

حصة لفائدة السيد) (11.111 أصل)

(ة))عبد الصادق آوت عبد هللا بتاريخ)

15)فبراور)2121.

لخمي) وفاء) (ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.111

(ة)) السيد) لفائدة  حصة  (11.111

فبراور) (15 بتاريخ) بلخياط  إومان 

.2121

محمد) (ة)) السيد) تفويت 

اجتماعية) حصة  (2.589 بنشقرون)

لفائدة) حصة  (11.111 أصل) من 

 15 إومان بلخياط بتاريخ) (ة)) السيد)

فبراور)2121.

اتاليدي) ليلى  (ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (811
(ة)) السيد) لفائدة  حصة  (11.111
فبراور) (15 بتاريخ) بلخياط  إومان 

.2121
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
 21 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)783525.

792I

وين إكسبير

GIRASOL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

وين إكسبير
25 زنقة عبد الكريم الدووري الدار 
البيضاء، 21111، الدار البيضاء 

املغرب
GIRASOL شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 147 شارع 
املقاومة اقامة AFA الطابق 2 الشقة 

22 - 21811 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

515643
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (26
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GIRASOL
غرض الشركة بإوجاز):)اي نشاط)
اي) (، نوع) اي  وتوزيع من  استشاري 

نشاط وقدم خدمات من اي نوع..
عنوان املقر االجتماعي):)147)شارع)
املقاومة اقامة)AFA)الطابق)2)الشقة)

22 - 21811)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  -األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) بلكاهية  نزهة  السيدة 
18)اقامة لوري دي بارك زاوية محمد)
النخيل) ابن طفيل حي  عبدو وزنقة 

21334)الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) بلكاهية  نزهة  السيدة 
18)اقامة لوري دي بارك زاوية محمد)
النخيل) ابن طفيل حي  عبدو وزنقة 

21334)الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 14 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2121)تحت رقم)781253.
794I

FIDU ALIMTYAZ

AJITSKON
إعالن متعدد القرارات

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد الكريم بن جلون 

مكاتب أشرف، مكتب 14 الطابق 2 
FES MAROC ،31111 ، فاس

AJITSKON «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 6 
تجزئة سمف شارع ابن الخطيب - 

31111 فاس املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.61573

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)21)ماي)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

اضافة مسير جدود
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
تعيين سيد ملوكي عبد الفتاح كمسير)

اخر لشركة

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (25 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3121.

795I

مكتب املحاسبة الصالحي

ORIENT ‹ARTS STUDIO
إعالن متعدد القرارات

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املدونة املنورة عمارة اليعقوبي 
الطابق الثالث الشقة رقم 6 وجدة ، 

61111، وجدة ااملغرب
ORIENT ‹ARTS(STUDIO «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: زاوية زنقة 
االمام علي وزنقة وناون الرقم23 - 

61111 وجدة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.35965

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)13)أبريل)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم تحويل املقر االجتماعي:)
الجمع) قرر  ماولي:) على  ونص  الذي 
العام تحويل املقر االجتماعي للشركة)
من العنوان القدوم:)زاوية زنقة االمام)
علي وزنقة وناون الرقم)23)وجدة الى)
العنوان الجدود عمارة غرس بوجنان)
رقم)1)زاوية شارع العراق وزنقة بابل)

الطابق الثاني الشقة رقم11)وجدة)
الذي) النشاط:) تغيير  رقم  قرار 
العام) الجمع  قرر  ماولي:) على  ونص 
املدكورة) االنشطة  جميع  حدف 
السابق) األسا�شي  القانون  في 
اثنين فقط1/ بنشاطين  واستبدالها 
البرمجة) التواصل والشهار.2/) وكالة 

املعلوماتية.
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
النشاط) (3 رقم) البند  رقم  بند 
ماولي:) على  ونص  الذي  االجتماعي:)
وتمثل النشاط االجتماعي للشركة في)
ما ولي:1/)وكالة التواصل واالشهار.2/

املعلوميات البرمجة وانجاز البرامج.



عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121)الجريدة الرسمية   14720

املقر) الرابع  البند  رقم  بند 
ماولي:) على  ونص  الذي  االجتماعي:)
في) للشركة  االجتماعي  ووجداملقر 
عمارة غرس بوجنان رقم زاوية شارع)
الثاني) الطابق  بابل  وزنقة  العراق 

الشقة رقم وجدة11
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (15 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2121)تحت رقم)2192.

796I

SAGASUD

BLUEBUS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
BLUEBUS شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مدونة 
الوحدة الشطر الثاني بلوك I رقم 

622 - 71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36949
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (31
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BLUEBUS
النقل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
الطرقي نقل املسافرين املستخدمين)
استيراد) عامة  تجارة  والبضائع 
صناعي) تجاري  نشاط  كل  وتصدور 

خدماتي.

مدونة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم) (I بلوك) الثاني  الشطر  الوحدة 

622 - 71111)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة فاتحة اوالد جيار):)1.111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
جيار) اوالد  فاتحة  السيدة 
 2371 رقم) خلدون  ابن  عنوانه(ا))

بنسركاو)81111)اكادور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
جيار) اوالد  فاتحة  السيدة 
 2371 رقم) خلدون  ابن  عنوانه(ا))

بنسركاو)81111)اكادور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (19 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1771.
797I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م.)ذات الشريك)

الوحيد

 STE PÂTISSERIE SAFAE ET 
MAROUA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

21 شارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 21 شارع املتنبي الطتبق االول 
بني مالل، 23111، بني مالل املغرب

 STE PÂTISSERIE SAFAE ET 
MAROUA شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة رقم 
385 شارع الحسن الثاني الطابق 
السفلي - 23111 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11671

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (11
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.PÂTISSERIE SAFAE ET MAROUA
مخبزة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

وحلويات.
عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم)385)شارع الحسن الثاني الطابق)

السفلي)-)23111)بني مالل املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسمال  مبلغ 

100.000،00)درهم،)مقسم كالتالي:
1.111)حصة) (: السيد بوه مبارك)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) عنوانه(ا)) مبارك  بوه  السيد 
العصري الزنقة)6)الرقم)33)بني مالل)

23111)بني مالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
حي) عنوانه(ا)) مبارك  بوه  السيد 
العصري الزنقة)6)الرقم)33)بني مالل)

23111)بني مالل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ)25)وونيو)

2121)تحت رقم)721.

798I

FIDUCIAIRE

MEHIDO CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

MEHIDO CAR شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة رقم 

أ8 طريق الضويات تجزئة املنتزه 3 - 

31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68545

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (16

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEHIDO CAR

كراء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم أ8)طريق الضويات تجزئة املنتزه)

3 - 31111)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

الشركة:) رأسمال  مبلغ 

51.111.111)درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  -األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 59 السيد بالل قوبيلي عنوانه(ا))
تغات) (1 شقة) الحدوقة  تجزئة  زس 

31111)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

 59 السيد بالل قوبيلي عنوانه(ا))
تغات) (1 شقة) الحدوقة  تجزئة  زس 

31111)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (24 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)-.

799I
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مكتب املحاسبة الصالحي

 SOCIETE AMRI ISSA

IMMOBILIER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املدونة املنورة عمارة اليعقوبي 

الطابق الثالث الشقة رقم 6 وجدة ، 

61111، وجدة ااملغرب

 SOCIETE AMRI ISSA

IMMOBILIER شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 13 
زنقة القا�شي عياض - 61111 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37565

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (14

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE AMRI ISSA  :

.IMMOBILIER

غرض الشركة بإوجاز):)1/)منعش)

عقاري.

وأشغال) املختلفة  األشغال  (/2

البناء..
 13 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
زنقة القا�شي عياض)-)61111)وجدة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.

الشركة:) رأسمال  مبلغ 

100.000،00)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: عامري) عي�شى  السيد 
حصة بقيمة)100،00)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) عامري  عي�شى  السيد 
 61111 تافوغالت) زنقة  (54 رقم)

وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) عامري  عي�شى  السيد 
 61111 تافوغالت) زنقة  (54 رقم)

وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (18 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2121)تحت رقم)2242.

811I

DOUAE CHMAMS COMPTA ET CONSEIL

PARA AMANDIER
إعالن متعدد القرارات

 DOUAE CHMAMS COMPTA ET
CONSEIL

 RES(IBN(SINA 1 IMM(A 8 APPT
 9 VN(BP 7215 VN(MEKNES،

50000، MEKNES(MAROC
PARA AMANDIER «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 13 
الطابق االر�شي عمارة 5 مشرع 
موالي عمر 2 بلوك أ - 51111 

مكناس اململكة املغربية.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.51143

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)12)مارس)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
امال) السيدة  تبيع  تفويت حصص:)
نجيب) للسيد  حصة  (251 املالكي)
شحو ذلك مقابل ثمن إجمالي قدره)

25.000،00)درهم
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
توسيع نشاط الشركة:)بإضافة مواد)

التجميل إلى نشاط الشركة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)

وفق) تقسيم الحصص بين الشركاء)

حصة للسيدة) (511 النسب التالية:)

للسيد) حصة  و511) املالكي  أمال 

نجيب شحو

بند رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

مواد) للشركة:) االجتماعي  النشاط 

التجميل

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (12 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2121)تحت رقم)2689.

811I

مستامنة شامة

IMIZAR NEGOCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 142 

الطابق االول الناظور، 62111، 

الناظور املغرب

IMIZAR NEGOCE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

النزروت اولوط 54 تجزئة رقم 17 
حي املطار الناظور - 62111 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22317

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (13

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMIZAR NEGOCE
غرض الشركة بإوجاز):)عقاقير

بيع مواد البناء.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 17 رقم) تجزئة  (54 اولوط) النزروت 
الناظور) (62111 (- حي املطار الناظور)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: اوستوح) اهرو  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
 111111 (: اوستوح) اهرو  السيد 

بقيمة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) اوستوح  اهرو  السيد 
21)زنقة ابن بسام حي الزهراء)برشيد)

26111)برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد علي اوستوح عنوانه(ا))حي)
 62111 املطار زنقة لنزروت الناظور)

الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
ماي) (15 بتاريخ) بالناضور  االبتدائية 

2121)تحت رقم)911.

812I

CADES SARL

NBO SYSTEM
إعالن متعدد القرارات

CADES SARL
 --46BD(ZERKTOUNI 1ER
 ETAGE(N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
NBO SYSTEM «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: زاوية 

بوليفارد عبد املؤمن وشارع جاليان 
ريزيدنس. مكاتب شرف 2 بالدار 
البيضاء - - الدار البيضاء املغرب.
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«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.273119

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)19)غشت)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

تحويل املقر االجتماعي للشركة

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

رفع رأس مال الشركة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)

رأس املال

بند رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)

املقر االجتماعي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نونبر)2121)تحت رقم)754271.

813I

AIT RAZOUK MOULOUD 

 STE JAHL DE

 TRAVAUX DIVERS DE

CONSTRUCTION SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AIT RAZOUK MOULOUD

 N 14 2 EME(ETAGE(AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE SETTI

 MASSOUDA(SEFROU ، 31000،

SEFROU Maroc

 STE JAHL DE TRAVAUX DIVERS

 DE CONSTRUCTION SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

قطارات جماعة اهل سيدي لحسن 

صفرو - 31111 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3359

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (19

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 JAHL DE TRAVAUX DIVERS DE

.CONSTRUCTION SARL AU

منعش) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

مختلفة.التصدور) عقاري.اشغال 

واالستيراد..

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

قطارات جماعة اهل سيدي لحسن)

صفرو)-)31111)صفرو املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: ميموني) احمد  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ميموني  احمد  السيد 

الرفاوف) السالوي  تجزئة  (562 رقم)

صفرو)31111)صفرو املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ميموني  احمد  السيد 

الرفاوف) السالوي  تجزئة  (562 رقم)

صفرو)31111)صفرو املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (17 بتاريخ) بصفرو  االبتدائية 

2121)تحت رقم)346/21.

814I

SAGASUD

 STE EL GOTTRANI
TRANSPORT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD

شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

 STE EL GOTTRANI TRANSPORT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي 
رشيد - 71111 بوجدور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37231

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (21

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE EL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.GOTTRANI TRANSPORT

النقل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الطرقي للبضائع نقل االمتعة استيراد)

وتصدور اشغال البناء)تجارة عامة كل)

نشاط تجاري صناعي مالحي خدماتي.

عنوان املقر االجتماعي):)حي موالي)
رشيد)-)71111)بوجدور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.

 51.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 (: الكوطراني) امين  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد امين الكوطراني عنوانه(ا))
12)زنقة املهدي سيدي بوزيد)21161 

اسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد امين الكوطراني عنوانه(ا))
12)زنقة املهدي سيدي بوزيد)21161 

اسفي املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (25 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1988.
815I

MARRAKECH AUDIT

BODYTECHKECH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MARRAKECH AUDIT
 AV HASSAN II RES LE 59

 VERDOYANT(ENTREE(A 3EME
 ETAGE(N 31 GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
BODYTECHKECH شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 8 مدخل 
أ إقامة حي الشتوي شارع محمد 

السادس مراكش - 41111 مراكش 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.123914
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) (2121 ماي) (13 في) املؤرخ 
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 BODYTECHKECH(الشريك الوحيد
درهم) (9.111.111 رأسمالها) مبلغ 
مدخل) (8 اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 
محمد) شارع  الشتوي  حي  إقامة  أ 
مراكش) (41111 (- السادس مراكش)

املغرب نتيجة ل):)سبب قضائي.
و حدد مقر التصفية ب)8)مدخل)
محمد) شارع  الشتوي  حي  إقامة  أ 
مراكش) (41111 (- السادس مراكش)

املغرب.)
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و عين:
وانيك فابريس ميشيل) السيد(ة))
شارع القا�شي) بلونكاورث وعنوانه(ا))
طابق) (4 إقامة) موريطانيا  عياض 
حي الشتوي مراكش) (11 الثالت رقم)
(ة)) 41111)مراكش املغرب كمصفي)

للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
ماي) (11 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)11)ماي)2121.

816I

مكتب مو�شى رشيد

FHM QUARTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب مو�شى رشيد
عمارة 1 شقة 11 زنقة الصويرة 

شارع محمد الخامس م ج ، 51111، 
مكناس املغرب

FHM QUARTER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
سيلكت الطابق الخامس مكتب رقم 

11 - 51111 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53631
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 FHM (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.QUARTER
تسويق) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
التجميل) مستحضرات  منتجات 

املستجرجة من الزيوت الطبيعية.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

سيلكت الطابق الخامس مكتب رقم)

11 - 51111)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 251 (: البقالي) مليكة  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

 251 (: جوامعي) فريدة  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

حصة) (251 (: السيدة مريم انوار)

بقيمة)111)درهم للحصة.

السيدة هدى باحدو):)251)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) البقالي  مليكة  السيدة 

 51111 124)م ج) تجزئة الزهور رقم)

مكناس املغرب.

السيدة فريدة جوامعي عنوانه(ا))

اقامة ابو عام بلوك أ شقة)18)شارع)

مكناس) (51111 الجيش امللكي م ج)

املغرب.

السيدة مريم انوار عنوانه(ا))اليم)
 51111 الباطريوز م ج) (526 رقم) (6

مكناس املغرب.

السيدة هدى باحدو عنوانه(ا))21 

الف) اقامة ميموزة  (2 ادريس) شارع 

شقة)4)م ج)51111)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة فريدة جوامعي عنوانه(ا))

اقامة ابو عام بلوك أ شقة)18)شارع)

مكناس) (51111 الجيش امللكي م ج)

املغرب

عنوانه(ا)) البقالي  مليكة  السيدة 

 51111 124)م ج) تجزئة الزهور رقم)

مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (23 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2121)تحت رقم)3197.

817I

FISCOFISC

شركة شوسير أرت «شوسأرت»
إعالن متعدد القرارات

FISCOFISC
 RESIDENCE BADR BD

 MOHAMED V DEUXIEME
 ETAGE(N62 FES ، 30000، FES

MAROC
شركة شوسير أرت «شوسأرت« 
«شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: قطعة 

رقم 4 تجزئة الفتح سيدي ابراهيم - 
31111 فاس املغرب.

«إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.24551
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)14)وونيو)2121
تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ونص  الذي  (:1 رقم) قرار 
الحصص) هبة  على  املوافقة  ماولي:)
اإلجتماعية من طرف السيدة مالكي)
اإلدري�شي سرغيني) السيدة  حكيمة،)
سرغيني) ادري�شي  والسيدة  فدوى 
كوثر لفائدة السيد محمد اإلدري�شي)

سرغيني
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
للشركة) تجاري  شعار  إضافة  تمت 

«ستراسيبر«
قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
من) للشركة  اإلجتماعي  املقر  تحويل 
تجزئة الفتح سيدي) (4 القطعة رقم)
ابراهيم فاس إلى رقم)16زنقة الفواكه)

الحي الصناعي سيدي ابراهيم فاس
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
الذي ونص على) (: و7) (6 بند رقم)
مقمتل) اإلجتماعي  الرأسمال  ماولي:)
إلى) مقسمة  درهم  (1.811.111 في)
 111 ب) إجتماعية  حصة  (18111
موزعة) الواحجة  للحصة  درهم 
فدوى) سرغيني  ادري�شي  (: كالتالي)
ادري�شي) إجتماعية  حصة  (1811
سرغيني كوثر)1811)حصة إجتماعية)
3611)حصة) ادري�شي سرغيني أحمد)
عبد) سرغيني  ادري�شي  إجتماعية 

إجتماعية) حصة  (7211 الواحد)
ادري�شي سرغيني محمد)3611)حصة)

إجتماعية)
بند رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
للشركة) تجاري  شعار  إضافة  تمت 

«ستراسيبر«
بند رقم)5:)الذي ونص على ماولي:)
16زنقة) املقر اإلجتماعي للشركة رقم)
سيدي) الصناعي  الحي  الفواكه 

ابراهيم فاس
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (29 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3181.
818I

CABINET LAAFOU CONSEIL

تجزئة الكولين)2)رقم)5)عمارة ماتينيون الطابق)2 

رقم)7)سيدي معروف الدار البيضاء)،)21151،)الدار)

البيضاء)املغرب

OMNITRADE 
«شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 174 
طريق أوالد زيان - الدار البيضاء 

املغرب
إعالن متعدد القرارات

رقم التقييد في السجل التجاري: 
128813

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)21)ماي)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على ونص  الذي  (:1 رقم)  قرار 
:)من الدار) ما ولي:)تغيير مقر الشركة)
البيضاء)-)174)طريق أوالد زيان)؛)الى)
تجزئة موريتانيا) (92 (- الدار البيضاء)

الطابق االول حي الصناعي برنو�شي)
قرار رقم)2:)الذي ونص على ما ولي:)
توسيع نشاط الشركة):)الشراء)والبيع)
االستيراد،) وبالتقسيط،) بالجملة 
العمليات) هذه  جميع  التصدور،)
األجهزة) لجميع  ولآلخرين  لنفسها 
التشخيص) وكواشف  (، الطبية)
التجميل) مستحضرات  (، املختبروة)
املكمالت) الشخصية،) والنظافة 
وفًقا) الكيميائية  املواد  (، الغذائية)
لألحكام القانونية املعمول بها وتخضع)

لتصاريح السلطات املختصة)؛
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باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 29 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784715.

819I

FIDUCIAIRE AVENUE LAAYOUNE

أمينوس موطوسيكل أمبورط 

اكسبورط

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 FIDUCIAIRE AVENUE

LAAYOUNE

 AV(LAAYOUNE(IZIKI(N°448

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

أمينوس موطوسيكل أمبورط 

اكسبورط شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

العيون رقم 488 ازيكي مراكش - 

41111 مراكش املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.86437

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر) (2121 دجنبر) (31 في) املؤرخ 

محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 

أمينوس) الوحيد  الشريك  ذات 

موطوسيكل أمبورط اكسبورط مبلغ)

وعنوان) درهم  (111.111 رأسمالها)

مقرها اإلجتماعي شارع العيون رقم)

488)ازيكي مراكش)-)41111)مراكش)

املغرب نتيجة ل):)اختياري.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

(- مراكش) ازيكي  (488 رقم) العيون 

41111)مراكش املغرب.)

و عين:

السيد(ة))عباس جوان وعنوانه(ا))
مراكش) (911 رقم) (1 الجنوبي) أزلي 

(ة)) 41111)مراكش املغرب كمصفي)

للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (29 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125492.

811I

SAGASUD

STE UPPSAT BTP
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD

شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

STE UPPSAT BTP شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن الثاني اللة سكينة رقم 742 

- 71111 بوجدور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37233

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (21

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.UPPSAT BTP

اشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
العقاقير) بيع  عقارية  وكالة  البناء)
كل) عامة  تجارة  وتصدور  استيراد 
نشاط تجاري صناعي مالحي خدماتي.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 742 الحسن الثاني اللة سكينة رقم)

- 71111)بوجدور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: اوتميري) الدون  صالح  السيد 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
اوتميري) الدون  صالح  السيد 
املسار) تجزئة  (159 رقم) عنوانه(ا))
طريق اسفي)41111)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

اوتميري) الدون  صالح  السيد 
املسار) تجزئة  (159 رقم) عنوانه(ا))
طريق اسفي)41111)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (25 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1989.

811I

FIDUCIAIRE ENNOUR

QUALITE D›OLIVES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER(ETAGE(N 75 BD(ALLAL(BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH
BEN SALAH MAROC

QUALITE D›OLIVES شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 11 

زنقة 13 حي اوت بوكرين الفقيه بن 
صالح - 23211 الفقيه بن صالح 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4623

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وناور) (21

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.QUALITE D’OLIVES

بائع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املعلبات الغدائية واملربى بالجملة.
 11 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
حي اوت بوكرين الفقيه بن) (13 زنقة)

صالح) بن  الفقيه  (23211 (- صالح)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: محمد) حيدة  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) محمد  حيدة  السيد 
بوكرين) اوت  حي  (13 زنقة) (11 رقم)

الفقيه بن) (23211 الفقيه بن صالح)

صالح املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) محمد  حيدة  السيد 
بوكرين) اوت  حي  (13 زنقة) (11 رقم)

الفقيه بن) (23211 الفقيه بن صالح)

صالح املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

بتاريخ) بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

13)فبراور)2121)تحت رقم)48/2121.

812I
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SOCIETE SECUJAN SARL

SOCIETE SECUJAN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SOCIETE SECUJAN SARL
عمارة ازرزار رقم 8 الطابق االول ، 

61111، وجدة املغرب
SOCIETE SECUJAN SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : زنقة 

رمضان الكادي رقم 8 الطابق األول 
عمارة أزرزار - 61111 وجدة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.17517
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2121 نونبر) (28 املؤرخ في)
شركة) (SOCIETE SECUJAN SARL
مبلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان) درهم  (111.111 رأسمالها)
رمضان) زنقة  اإلجتماعي  مقرها 
عمارة) األول  الطابق  (8 رقم) الكادي 
61111)وجدة املغرب نتيجة) أزرزار)-)

ل توقيف النشاط.
و عين:

كادي) العالي  عبد  السيد(ة))
زنقة سيدي اشبيلي رقم) وعنوانه(ا))
كمصفي) املغرب  وجدة  (61111  69

(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
زنقة) وفي  (2121 وونيو) (11 بتاريخ)
الطابق األول) (8 رمضان الكادي رقم)
عمارة أزرزار)-)61111)وجدة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (29 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2121)تحت رقم)2366.

813I

SAGASUD

 CHINAFRICA IMPORT
EXPORT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SAGASUD

شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
 CHINAFRICA IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس 
تجزئة 717 شارع الشريف امزيان 
رقم 66 - 71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37237
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (18
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.CHINAFRICA IMPORT EXPORT

استيراد) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
الطرقي) النقل  عامة  تجارة  وتصدور 
كل) البحري  الصيد  البناء) اشغال 
نشاط تجاري صناعي مالحي خدماتي.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الشريف) شارع  (717 تجزئة) القدس 
العيون) (71111  -  66 رقم) امزيان 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: ركبان) اميمة  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ركبان  اميمة  السيدة 
موالي) حي  (46 رقم) ليراك  مجموعة 
العيون) (71111  2 الشطر) رشيد 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ركبان  اميمة  السيدة 
موالي) حي  (46 رقم) ليراك  مجموعة 
العيون) (71111  2 الشطر) رشيد 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (25 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1991.

814I

FIDUCIAIRE MOGADOR

PRO H3 BUILDING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD(AL(MASSIRA

 ESSAOUIRA(Essaouira، 44000،
Essaouira Maroc

PRO(H3 BUILDING شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 23 

شارع العقبة اقامة جوهرة موكادور 
- 44111 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5727

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (18
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 PRO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.H3 BUILDING
غرض الشركة بإوجاز):)-)تسيير دار)

الضيافة
-)مقاول بناء)وو اشغال متنوعة.

 23 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
شارع العقبة اقامة جوهرة موكادور)-)

44111)الصويرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: ملبيطل) رشيد  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ملبيطل  رشيد  السيد 

جوهرة) اقامة  (A2 بلوك) (36 شقة)

موكادور)44111)الصويرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ملبيطل  رشيد  السيد 

جوهرة) اقامة  (A2 بلوك) (36 شقة)

موكادور)44111)الصويرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالصويرة بتاريخ)28)وونيو)

2121)تحت رقم)214/2121.

815I

YOUNESS BENMOUSSA

ALTIUS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

YOUNESS BENMOUSSA

Tiflet حي النهضة 2 رقم 72 تيفلت، 

Tiflet(Maroc ،15411

ALTIUS شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي حي 

االندلس رقم 1186 تيفلت - 15411 

تيفلت املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28471

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم تغيير) (2121 وونيو) (12 املؤرخ في)

«االشغال) من) الشركة  نشاط 

اجزاء) وبيع  البناء) او  املختلفة 

والتصدور) «الجبن  إلى) (» السيارات)

واالستيراد«.
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باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ) بالخميسات  االبتدائية 

وونيو)2121)تحت رقم)397.
816I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ائتمانية الثقة العيون

LAAYOUNE

BADE TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتمانية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�شى 
العيون ، 72111، املر�شى العيون 

املغرب
BADE TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

املسيرة الخضراء رقم 168 شقة رقم 
12 املر�شى العيون - 71112 املر�شى 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37269
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BADE (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.TRANS
نقل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
البضائع لحساب الغير)؛)نقل البضائع)
النقل) ؛) املحلي والدولي النقل البري)
البري للبضائع لجميع االتجاهات في)
املغرب والخارج)؛)التوسط في خدمات)

النقل والخدمات اللوجستية.......
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املسيرة الخضراء)رقم)168)شقة رقم)
املر�شى) (71112 (- املر�شى العيون) (12

العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد املدني دخناو):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.

 511 (: بشير) الكبير  عبد  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد الكبير بشير عنوانه(ا))

تيمة) اوالد  الكردان  الزيتون  حي 

83351)اوالد تيمة املغرب.

عنوانه(ا)) دخناو  املدني  السيد 
 168 رقم) الخضراء) املسيرة  شارع 

شقة رقم)12)املر�شى العيون)71112 

املر�شى العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) دخناو  املدني  السيد 
 168 رقم) الخضراء) املسيرة  شارع 

شقة رقم)12)املر�شى العيون)71112 

املر�شى العيون املغرب

السيد عبد الكبير بشير عنوانه(ا))

تيمة) اوالد  الكردان  الزيتون  حي 

83351)اوالد تيمة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (28 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2121)تحت رقم)2119/2121.

818I

FISCALEX MAROC

MHRS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجارية أو شعار)

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

MHRS «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: بن 

حفصة 14 مراكش جليز حي وادي 

املخازن وساحة 16 نونبر - 41111 

مراكش املغرب.

«إضافة تسمية تجارية أو شعار«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.111461
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)11)ماي)2121)تقرر إضافة)

شعار تجاري للشركة وهو:
LAO MARRAKECH

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
وونيو) (29 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125493.
819I

YF CONSULTING SERVICES

AYAD-BUILDING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N2
 BUREAU(N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC
AYAD-BUILDING شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 إقامة 
موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 
العزيز رقم 4 القنيطرة. - 14111 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61357
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (23
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
AYAD-(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.BUILDING
أشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
والنجارة) البناء) وأشغال  مختلفة 

العامة..

عنوان املقر االجتماعي):)59)إقامة)

موالي عبد العزيز شارع موالي عبد)

 14111 (- القنيطرة.) (4 رقم) العزيز 

القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: عياد) بوهيدورة  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بوهيدورة عياد عنوانه(ا))

 241 الرقم) (2 ف) العربي  املغرب 

القنيطرة.)14111)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوهيدورة عياد عنوانه(ا))

 241 الرقم) (2 ف) العربي  املغرب 

القنيطرة.)14111)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)29)وونيو)

2121)تحت رقم)84183.

821I

MAG GESTION

BLE BARAKAT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MAG GESTION

 APPARTEMENT(N 01 AU 1ER

 ETAGE 16 RUE(ALBALADIA

 92150 Ksar(El(Kébir(Larache

 - Morocco ، 92150، KSAR(EL

KEBIR املغرب

BLE BARAKAT شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : طريق 

العرائش إقامة اطاع هللا الطابق 

التاني رقم 11 القصر الكبير. - 

92151 القصر الكبير املغرب.

قفل التصفية
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2565

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2121 وونيو) (16 املؤرخ في)

BLE BARAKAT)شركة ذات مسؤلية)

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعنوان) درهم  (111.111 رأسمالها)

العرائش) طريق  اإلجتماعي  مقرها 

رقم) التاني  الطابق  اطاع هللا  إقامة 

القصر) (92151 (- القصر الكبير.) (11

الكبير املغرب نتيجة اللتوقف التام)

عن ممارسة النشاط.

و عين:

الشتيوي) هللا  عبد  السيد(ة))

 227 رقم) االمل  تجزئة  وعنوانه(ا))

القصر الكبير) (92151 القصر الكبير)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

طريق) وفي  (2121 وونيو) (16 بتاريخ)

الطابق) هللا  اطاع  إقامة  العرائش 

(- الكبير.) القصر  (11 رقم) التاني 

92151)القصر لكبير املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 29 بتاريخ) الكبير  بالقصر  االبتدائية 

وونيو)2121)تحت رقم)213.

821I

MOROCCAN CONSULTING CENTER

أنجل وايت
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MOROCCAN CONSULTING

CENTER

 Rés. Khadija(Rue(Loubnane 65

 Bureau(N°1- N ، 14000،

KENITRA MAROC

أنجل واوت شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 117 شارع 

موالي عبد العزيز رقم 3 القنيطرة 

14111 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61363

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (23

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

أنجل) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

واوت.
مقاول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

األشغال املتنوعة والبناء)

ممون الحفالت واالستقباالت

)تاجر وقوم باالستيراد والتصدور.

عنوان املقر االجتماعي):)117)شارع)

القنيطرة) (3 رقم) العزيز  عبد  موالي 

14111)القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الزهراء:) السيدة السماح فاطمة 

درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الزهراء) فاطمة  السماح  السيدة 

عنوانه(ا))حي قرقاش)1212)طرابلس)

ليبيا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الزهراء) فاطمة  السماح  السيدة 

عنوانه(ا))حي قرقاش)1212)طرابلس)

ليبيا

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)29)وونيو)

2121)تحت رقم)84181.

822I

GHAZIR COMPTA PRO

ECOLAGE SERVICE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GHAZIR COMPTA PRO
 IMM POIDOMANI RUE

 TARIK IBN ZIAND GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
ECOLAGE SERVICE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مقر في كم 
11.5 طريق اسفي حربيل مراكش 
MARRAKECH 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115499
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) (2121 فبراور) (17
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ECOLAGE SERVICE
ع) ُمصِنّ (- (: غرض الشركة بإوجاز)
مواد مصنوعة من البالستيك أو مواد)

أخرى مماثلة.
جميع) وتسويق  وبيع  شراء) (- (

املنتجات من أي نوع.
)-)خدمات متنوعة

في) مقر  (: االجتماعي) املقر  عنوان 
كم)11.5)طريق اسفي حربيل مراكش)
مراكش) (MARRAKECH 41111

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ووسف القامي�شي):)1.111 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

القامي�شي) ووسف  السيد 
رقم) (2 النخيل) تجزئة  عنوانه(ا))
مراكش) (41111 تاركة مراكش) (861

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
القامي�شي) ووسف  السيد 
 861 2)رقم) عنوانه(ا))تجزئة النخيل)
تاركة مراكش)41111)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (11 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)124584.

823I

DEMER CONSULTING

O2E
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة

DEMER CONSULTING
 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET 1 RUE(PUISSESSEAU 9
 EME(ETG(N°17 QUARTIER(LA

GIRONDE، 20000، الدارالبيضاء 
املغرب

O2E شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3111 
زنقة زليخة ناصري طابق 1 - 
211111 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.486155
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2121 وونيو) (15 املؤرخ في)
مسير جدود للشركة السيد(ة))وشاني)

طه كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 29 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784676.

824I
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مستامنة شامة

VANOL LUBRIFIANT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 142 
الطابق االول الناظور، 62111، 

الناظور املغرب
VANOL LUBRIFIANT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 3 
مارس رقم 119 الناظور - 62111 

الناظور املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21129

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2121 وونيو) (13 املؤرخ في)
السيد(ة)) للشركة  جدود  مسير 

العموري ووسف كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
11)وونيو) االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)1261.
825I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

PRIRODA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2، 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

PRIRODA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 51 
زنقة حمان الفطواكي ح.ص اكادور - 

81111 اكادور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

48139

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PRIRODA
غرض الشركة بإوجاز):)االستغالل)

الزراعي.
 51 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
زنقة حمان الفطواكي ح.ص اكادور)-)

81111)اكادور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 251 (: رقيم) املصطفى  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
 251 (: ابوغراس) فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
251)حصة) (: السيد توفيق رقيم)

بقيمة)111)درهم للحصة.
251)حصة) (: السيد نعمان رقيم)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املصطفى رقيم عنوانه(ا))
51)ح.ص) زنقة حمان الفطواكي رقم)

اكادور)81111)اكادور املغرب.
ابوغراس) فاطمة  السيدة 
حمان) زنقة  (51 رقم) عنوانه(ا))
 81111 اكادور) ح.ص  الفطواكي 

اكادور املغرب.
عنوانه(ا)) رقيم  نعمان  السيد 
انزكان) ف  (184 رقم) الرمل  تجزئة 

86355)انزكان املغرب.
السيد توفيق رقيم عنوانه(ا))فيال)
رقم)184)تجزئة الرمل انزكان)86355 

انزكان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد توفيق رقيم عنوانه(ا))فيال)
رقم)184)تجزئة الرمل انزكان)86355 

انزكان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (29 بتاريخ) باكادور  التجارية 

2121)تحت رقم)111512.
826I

مستامنة شامة

VANOL LUBRIFIANT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 142 
الطابق االول الناظور، 62111، 

الناظور املغرب
VANOL LUBRIFIANT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

عاريض 2 تجزئة سارة شارع 124 
رقم 14 الناظور حي عاريض 2 تجزئة 

سارة شارع 124 رقم 14 الناظور 
62111 الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21129
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 وونيو) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):
امين) محمد  (ة)) السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (511 املراقي)
(ة)) حصة لفائدة السيد) (511 أصل)
وونيو) (13 بتاريخ) العموري  ووسف 

.2121
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
11)وونيو) االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)1261.
827I

املحاسبة

GOLDWINGS TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدود للشركة

املحاسبة
شارع عبد الخالق الطريس رقم 21 
الطابق الثالث ، 6211، الناظور 

املغرب

GOLDWINGS TRANS شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الزرقطوني رقم 21 زغنغان - 6211 
الناظور املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21867
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تعيين) تم  (2121 ماي) (31 في) املؤرخ 
مسير جدود للشركة السيد(ة))اجبار)

سفيان كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
ماي) (31 بتاريخ) بالناضور  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1586.

829I

TIMEWORK CONSULTING

ATI SELECT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TIMEWORK CONSULTING
 HAY(ESSAFA(RUE 21 N°48
 EL(OULFA - CASABLANCA ،
21261، الدار البيضاء اململكة 

املغربية
ATI SELECT شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 144، 
شارع محمد اسميحة، إقامة 

جوهرة محمد اسميحة، الطابق 6، 
شقة 35، درب عمر - 21191 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

517213
 11 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو)
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ATI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SELECT

-شركة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

ارشادات،) (حلول،) معلوميات)

هندسة،)دعم،)صيانة...الخ)

واجهزة) منتجات  وشراء) -بيع 

الحواسيب

-البيع والتسويق الشبكي والرقمي

-وكالة للتواصل

-جميع اشغال الطباعة.

(،144 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

إقامة) اسميحة،) محمد  شارع 

(،6 الطابق) جوهرة محمد اسميحة،)

الدار) (21191 (- 35،)درب عمر) شقة)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد العزيز طويلي):)1.111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

طويلي) العزيز  عبد  السيد 

عنوانه(ا))زنقة السودان،)حي املسيرة)

برشيد) (26212 برشيد) الخضراء2،)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

طويلي) العزيز  عبد  السيد 

عنوانه(ا))زنقة السودان،)حي املسيرة)

برشيد) (26212 برشيد) الخضراء2،)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)-.

831I

DAFLAYA TRAVAUX

DAFLAYA TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAFLAYA TRAVAUX

 RUE(AMR(IBN(ASS ، 3ème ،29

 étage(n° 26 ، 90000، Tanger

MAROC

DAFLAYA TRAVAUX شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 29RUE وعنوان مقرها اإلجتماعي

 AMR(IBN(ASS 3éme(ETAGE(N°

26 - 90000 TANGER(MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117869

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 أبريل) (22

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DAFLAYA TRAVAUX

(: بإوجاز) الشركة  غرض 

 TRAVAUX DE CONSTRUCTION

.EN GENERAL

 29RUE (: عنوان املقر االجتماعي)

 AMR( IBN( ASS( 3éme( ETAGE( N°

.26 - 91111 TANGER MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الرحمان الفقير):)111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الفقير) الرحمان  عبد  السيد 
االشراق) قطاع  مسنانة  عنوانه(ا))

زنقة)12 91111)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الفقير) الرحمان  عبد  السيد 
االشراق) قطاع  مسنانة  عنوانه(ا))

زنقة)12 91111)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (25 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)243912.
831I

AJIAD AUTO SREVICE)أجياد أوطو سرفيس

AJIAD AUTO SERVICE أجياد 
أوطو سرفيس

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AJIAD AUTO SREVICE أجياد 
أوطو سرفيس

محل رقم 5 زنقة وليلي حي البيار 
آسفي. ، 46311، آسفي املغرب

AJIAD AUTO SERVICE أجياد 
أوطو سرفيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 
5 زنقة وليلي حي البيار. - 46311 

آسفي املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11849
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AJIAD (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)
أوطو) أجياد  (AUTO SERVICE

سرفيس.
غرض الشركة بإوجاز):)شراء)وبيع)
قطع غيار وزيوت وإطارات للسيارات)
ميكانيكا) واآلالت والدراجات النارية.)
السيارات واآلالت والدراجات النارية.

الخدمات) كافة  توفير  (•

(/ (التشخيص) الفنية:) واملساعدات 

نظام) ذلك  في  بما  املعلومات  نظام 

التشغيل))،)وكذلك املساعدة الفنية)

املتنقلة بكافة أشكالها.

•)إصالح هياكل السيارات.

•)التجارة العامة.

•)استيراد وتصدور..

عنوان املقر االجتماعي):)محل رقم)
 46311 (- البيار.) حي  وليلي  زنقة  (5

آسفي املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (511 (: السيد جمال جياد)

بقيمة)111)درهم للحصة.

السيد اووب الهركال):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) جياد  جمال  السيد 
مراكش) (41111  33 رقم) (5 ازيكي)

املغرب.

عنوانه(ا)) الهركال  اووب  السيد 

 41111  244 رقم) الجنوبي  ازلي 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) الهركال  اووب  السيد 

 41111  244 رقم) الجنوبي  ازلي 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (25 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1143.

832I

UNION BEST SOLUTIONS

MOOR DELIGHTS
إعالن متعدد القرارات

UNION BEST SOLUTIONS

 N°14 LOTISSEMENT(SAFSAF

 ،TARGA(MARRAKECH ، 40000

مراكش املغرب
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MOOR DELIGHTS «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: 115 
تجزئة واسمينة عين مزوار - - 

مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.116219

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)17)وونيو)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
تعيين السيد وونس الكراتي كمسير)

اخر جدود ملدة غير محدودة
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
الشركة ستكون ملزمة بتوقيع أحد)
أو) الكراتي  وونس  السيد  املسيرون 

السيد محمد أمين معا�شي
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ونص  الذي  (:43 رقم) بند 

ماولي:)تعيين مسير أول
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (25 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125437.
833I

UNION BEST SOLUTIONS

 ELECTRICITE OTHMANE EL
GOUTE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

UNION BEST SOLUTIONS
 N°14 LOTISSEMENT(SAFSAF

 ،TARGA(MARRAKECH ، 40000
مراكش املغرب

 ELECTRICITE OTHMANE EL
GOUTE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي كلم 

11 طريق اسفي حربيل - 41111 
مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.58819

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2121 وونيو) (19 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (2.111.111«
»4.111.111)درهم«)إلى)«6.111.111 
درهم«)عن طريق):)إدماج احتياطي أو)
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (25 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125436.
835I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SOGEPRIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2، 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

SOGEPRIN شركة ذات املسؤولية 
املحدودة(في طور التصفية)

 E وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك
تجزئة رقم 399 تجزئة الهدى اكادور 

- 81111 اكادور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11145

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2121 وونيو) (21 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
SOGEPRIN)مبلغ رأسمالها)111.111 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك)
الهدى) تجزئة  (399 رقم) تجزئة  (E
اكادور)-)81111)اكادور املغرب نتيجة)

ل):)حل التصفية.
 E و حدد مقر التصفية ب بلوك)
تجزئة رقم)399)تجزئة الهدى اكادور)

- 81111)اكادور املغرب.)
و عين:

احربوش) فاطمة  السيد(ة))
وعنوانه(ا))حي اساكا بلوك ا رقم)163 
تيكيوين اكادور)81111)اكادور املغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (28 بتاريخ) باكادور  التجارية 

2121)تحت رقم)111498.

836I

Cinéma le Lynx

Cinéma Le Lynx
شركة املساهمة

قفل التصفية

Cinéma Le Lynx شركة املساهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 151 

محج مرس سلطان - الدارالبيضاء 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.18719
غير) العامة  الجمعية  بمقت�شى 
 2121 فبراور) (28 بتاريخ) العادوة 
شركة) (»Cinéma le Lynx (» لشركة)
التصفية«) إطار  «في  مساهمة)
راسمالها اإلجتماعي)111 311)درهم،)
محج مرس) (،151 مقرها إلجتماعي،)

-الدارالبيضاء
:)قرر املساهمون ما ولي

ـ)املصادقة على الحسابات النهائية)
للمصفي،

ـ)قفل التصفية،
-)إنهاء)مهمة املصفي):)السيد رشيد)
األق�شى إقامة  الساكن ب   واكريم،)
الدار) بوركون-) حي  (14 رقم) الشقة 

البيضاء.)
وقد تم اإلوداع القانوني باملحكمة)
 28 بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 

ابريل)2121)تحت رقم)776133 

837I

اسموب

اسموب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

اسموب

 RUE(ACH(ATTAOUI(RIAD 36 45

 LOCAL 1A(TANGER ، 90000،

TANGER املغرب

اسموب شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 45 زنقة 

الحاج العطاوي اقامة الرياض 36 

بقعة 316 محل 2 أ طنجة - 91111 

طنجة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.83295

العام) الجمع  بمقت�شى 

ماي) (15 في) املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة) رأسمال  رفع  تم  (2121

درهم«) (11.111.111» قدره) بمبلغ 

إلى) درهم«) (2.511.111» من) أي 

طريق) عن  درهم«) (11.111.111«

الشركة) دوون  مع  مقاصة  إجراء) (:

املحددة املقدار واملستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (19 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)243238.

839I

Sté NORD-TRAV INVESTISSEMENT

 Sté NORD-TRAV
INVESTISSEMENT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Sté NORD-TRAV

INVESTISSEMENT

22 شارع عالل الفا�شي ، 32111، 

الحسيمة املغرب

 Sté NORD-TRAV

INVESTISSEMENT شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 16 
زنقة عبد الوهاب الدراق الطابق 

االول - 32111 الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 



14731الجريدة الرسمية عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121) 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3419

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (14
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Sté (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.NORD-TRAV INVESTISSEMENT
مقاولة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البناء)واالشغال املختلفة.
 16 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
الطابق) الدراق  الوهاب  عبد  زنقة 

االول)-)32111)الحسيمة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: مضيان) عمر  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عمر مضيان عنوانه(ا))رقم)
16)زنقة عبد الوهاب الدراق)32111 

الحسيمة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عمر مضيان عنوانه(ا))رقم)
16)زنقة عبد الوهاب الدراق)32111 

الحسيمة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالحسيمة بتاريخ)18)وونيو)

2121)تحت رقم)199.

841I

mohammed boumzebra

 TRAVAUX AL MANAR DE
LOTISSEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
 TRAVAUX AL MANAR DE
LOTISSEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة بدر 
الرقم 124 الطابق الثاني - 23211 

الفقيه بن صالح املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4757
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 TRAVAUX AL MANAR DE

.LOTISSEMENT
مقاول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البناء-)مطور العقارات)-)تاجر.
عنوان املقر االجتماعي):)تجزئة بدر)
 23211 (- الطابق الثاني) (124 الرقم)

الفقيه بن صالح املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسمال  مبلغ 

100.000،00)درهم،)مقسم كالتالي:
السيد لكير نورالدون):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
 251 (: خالد) حوفاظي  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
 251 (: جمال) حوفاظي  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) نورالدون  لكير  السيد 
الفقيه بن) (23211 الفقيه بن صالح)

صالح املغرب.
عنوانه(ا)) خالد  حوفاظي  السيد 
الفقيه بن) (23211 الفقيه بن صالح)

صالح املغرب.

السيد حوفاظي جمال عنوانه(ا))

الفقيه بن) (23211 الفقيه بن صالح)

صالح املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) نورالدون  لكير  السيد 

الفقيه بن) (23211 الفقيه بن صالح)

صالح املغرب

عنوانه(ا)) خالد  حوفاظي  السيد 

الفقيه بن) (23211 الفقيه بن صالح)

صالح املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

صالح) بن  بالفقيه  االبتدائية 

رقم) تحت  (2121 وونيو) (25 بتاريخ)

.184/2121

842I

TEMESNA SARL

 SOS IRRIGATION ET
POMPAGE SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

TEMESNA SARL

 APPT(N°2 RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED

 V(SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC

 SOS IRRIGATION ET POMPAGE

SARL AU شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة عين 

الزاغ الرقم 112 سطات - 26111 

سطات املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3219

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

2121)تم تحويل) 14)وونيو) املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
112)سطات) «زنقة عين الزاغ الرقم)

- 26111)سطات املغرب«)إلى)«شارع)

(- سطات) (413 الجيش امللكي الرقم)

26111)سطات املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (17 االبتدائية بسطات بتاريخ)

2121)تحت رقم)387/21.
843I

CSN MAROC

FAV-LUXE-CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CSN MAROC
 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

FAV-LUXE-CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي العنبر 2، 
84 مكتب رقم 2، املسيرة 2 الطابق 

األول - 41141 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116515
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
FAV- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LUXE-CAR
تأجير) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

سيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجتماعي):)العنبر)2،)
الطابق) (2 املسيرة) (،2 مكتب رقم) (84

األول)-)41141)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسمال  مبلغ 

100.000،00)درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (511 (: السيد رشيد أبناي)

بقيمة)111)درهم للحصة.
 511 (: الحوز) السعيد  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):



عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121)الجريدة الرسمية   14732

عنوانه(ا)) الحوز  السعيد  السيد 
الزاوية قاع املشرع درب الحسن رقم)

6 41131)مراكش املغرب.
عنوانه(ا)) أبناي  رشيد  السيد 
تجزئة املسار رقم)1173)طريق اسفي)

41111)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الحوز  السعيد  السيد 
الزاوية قاع املشرع درب الحسن رقم)

6 41131)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (29 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125541.
844I

mohammed boumzebra

 NABATI NEGOCE FER SARL
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
 NABATI NEGOCE FER SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع بني 

عمير برادوا - 23211 الفقيه بن 
صالح املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2157
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في)26)فبراور)2121)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 23211 (- برادوا) عمير  بني  «شارع 
إلى)«مراب) الفقيه بن صالح املغرب«)
(- البرادوا) العلويين  شارع  (18 الرقم)

23211)الفقيه بن صالح املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
صالح) بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم) تحت  (2121 وونيو) (28 بتاريخ)

.188/2121
845I

fiduciaire(toudgha(conseils

شركة ا تورز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

fiduciaire(toudgha(conseils
 N° 274 AVENUE(MOHAMED
 V(TINGHIR ، 45800، tinghir

tinghir
شركة ا تورز شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 13 دار 
الطالبة تنغير - 45811 تنغير املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8363
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)11)فبراور)2121)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«رقم)13)دار الطالبة تنغير)-)45811 
تنغير املغرب«)إلى)«شارع امزور حي اوت)

برى تنغير)-)45811)تنغير املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
أبريل) (15 بتاريخ) بتنغير  االبتدائية 

2121)تحت رقم)573.

846I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

FARAYBO ETUDE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV(DES(F.A.R(BUREAU(N°.12

FES ، 30000، FES(MAROC
FARAYBO ETUDE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكاتب 
املدونة 3، زنقة أصيلة رقم 51 
األطلس، فاس - 31111 فاس 

اململكة املغربية.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.53819

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

رفع) تم  (2121 ماي) (11 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 

»411.111)درهم«)أي من)«111.111 

عن) درهم«) (511.111» إلى) درهم«)
دوون) مع  مقاصة  إجراء) (: طريق)

الشركة املحددة املقدار واملستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (25 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3116.

847I

Notaire

VRAI-SERVICE S.A.R.L A.U
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Notaire

 Notaire ، 20200، Casablanca

Maroc

VRAI-SERVICE S.A.R.L A.U شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13، 
زنقة احمد املجاطي، إقامة األلب، 

الطابق األول رقم 8 حي املعاريف 

21331 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

519259

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (26

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

VRAI- (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.SERVICE S.A.R.L A.U

الكراء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
والتسيير.

عنوان املقر االجتماعي):)13،)زنقة)
احمد املجاطي،)إقامة األلب،)الطابق)
 21331 املعاريف) حي  (8 رقم) األول 

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسمال  مبلغ 

18.111.111)درهم،)مقسم كالتالي:
 18.111 (: السيد نور الدون فائد)

حصة بقيمة)1.111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد نور الدون فائد عنوانه(ا))
الحي) (19 رقم) (،3 زنقة) (،1 بلوك)
البيضاء) الدار  (21571 املحمدي)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نور الدون فائد عنوانه(ا))
الحي) (19 رقم) (،3 زنقة) (،1 بلوك)
البيضاء) الدار  (21571 املحمدي)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ووليوز)2121)تحت رقم)785152.

848I

esperanza cos

ESPERANZA COS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

esperanza cos
 tahanaout(marrakech ، 40000،

marrakech(maroc
ESPERANZA COS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

توفسرين اغواطيم تدرارة الحوز 
مراكش - 42312 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

116351

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (22

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ESPERANZA COS

صناعة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

التجميل) ومواد  الطبيعية  الزيوت 

الطليعية.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الحوز) تدرارة  اغواطيم  توفسرين 

مراكش)-)42312)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 111 (: اوسوكة) وردوة  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة وردوة اوسوكة عنوانه(ا))

دوار توفسرين اغواطيم تدرارة الحوز)

مراكش)41312)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة وردوة اوسوكة عنوانه(ا))

دوار توفسرين اغواطيم تدرارة الحوز)

مراكش)41312)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (24 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)7668.

849I

TEMESNA SARL

 SOS IRRIGATION ET
POMPAGE SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

TEMESNA SARL
 APPT(N°2 RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED
 V(SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC
 SOS IRRIGATION ET POMPAGE

SARL AU شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الجيش امللكي الرقم 413 سطات - 

26111 سطات املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3219

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم) (2121 وونيو) (14 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»1.341.111)درهم«)أي من)«11.111 
عن) درهم«) (1.351.111» إلى) درهم«)
إدماج احتياطي أو أرباح أو) (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (17 االبتدائية بسطات بتاريخ)

2121)تحت رقم)387/21.
851I

RAISON CONSEIL

STE NEIGE BATI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

RAISON CONSEIL
 RUE AHMED LOUKILI RESID
 SENHAJI 3 ETG(APPT 5 FES،

30000، FES(MAROC
STE NEIGE BATI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 57 
حي الراحة تجزئة بنيس طريق عين 
السمن فاس - 31111 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36889
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2121 ماي) (31 في) املؤرخ 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  (STE NEIGE BATI
مقرها) وعنوان  درهم  (111.111
57)حي الراحة تجزئة) اإلجتماعي رقم)
(- فاس) السمن  عين  طريق  بنيس 
31111)فاس املغرب نتيجة ل):)انتهاء)

النشاط.
 57 و حدد مقر التصفية ب رقم)
حي الراحة تجزئة بنيس طريق عين)
السمن فاس)-)31111)فاس املغرب.)

و عين:
السيد(ة))محمد عمور وعنوانه(ا))
بنيس) تجزئة  الراحة  حي  (84 رقم)
 31111 فاس) السمن  عين  طريق 

فاس املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) ومحل  املخابرة  محل  لهم 
بالتصفية) العقود والوثائق املتعلقة 
بنيس) تجزئة  الراحة  حي  (57 رقم) (:

طريق عين السمن فاس
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (25 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3112.
851I

FINAUDIT

DOUBLE DRAGON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG(N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
DOUBLE DRAGON شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اإلقامة 
الدار البيضاء 1 ، شارع املقاومة 

ومحمد السادس (شارع ستراسبورغ 
) مكتب 311 الدار البيضاء - 

ً
سابقا

21111 الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.351767

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تحويل) (2121 ماي) (26 املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

شارع) (، (1 البيضاء) الدار  «اإلقامة 

(شارع) السادس) ومحمد  املقاومة 

))مكتب)311)الدار)
ً
ستراسبورغ سابقا

البيضاء) الدار  (21111 (- البيضاء)

املنطقة) (، بوعزة) «دار  إلى) املغرب«)
محافظة) (، (64 رقم) (، الصناعية)

 21111 (- البيضاء) الدار  (، النواصر)

الدار البيضاء)املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 31 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784943.

853I

MJ MANAGEMENT

 موطو ديسكوفري
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MJ MANAGEMENT

 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES(HIKMAT 2EME

 ETAGE(N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

 موطو ديسكوفري شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 29 زنقة 

عامر ابن عاص الطابق 3 شقة 26 

طنجة 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116191

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 أبريل) (19

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
موطو) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

ديسكوفري.
كراء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الدراجات النارية.
زنقة) (29 (: عنوان املقر االجتماعي)
 26 شقة) (3 عامر ابن عاص الطابق)

طنجة)91111)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 111 (: نجيب) مهدي  بن  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
السيد بن مهدي نجيب):)بن مهدي)
درهم) (111 حصة قيمتها) نجيب111)

بقيمة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بن مهدي نجيب عنوانه(ا))
شارع خالد ابن الوليد)7)رقم)2)طنجة)

91111)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بن مهدي نجيب عنوانه(ا))
شارع خالد ابن الوليد)7)رقم)2)طنجة)

91111)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
أبريل) (31 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)-.
855I

SILVER FID

إليكتريسيتي بن سبع ( 
( ELECTRICITE BENSEBAA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

SILVER FID
344 شارع مصطفى ملعاني 

الدارالبيضاء شارع مصطفى 
ملعاني الدارالبيضاء، 21541، 

الدارالبيضاء املغرب

إليكتريسيتي بن سبع ( 
ELECTRICITE BENSEBAA ) شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 21زنقة 

إوريمونت حي ليكريت بولو - 
211111 الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.178335
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
رفع) تم  (2119 ماي) (22 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 
من) أي  درهم«) (1.411.111«
»1.111.111)درهم«)إلى)«2.511.111 
درهم«)عن طريق):)إدماج احتياطي أو)
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2119)تحت رقم)614944.

856I

omnium management

 ESPACE CERAMICA
YASSMINE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av(hassane 22 vn(fes ، 82

30100، fes(maroc
 ESPACE CERAMICA YASSMINE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 113 

تجزئة رياض الياسمين طريق عين 
الشقف فاس - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68619

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ESPACE CERAMICA YASSMINE
-تاجر في) (: غرض الشركة بإوجاز)

الزليج.
-تاجر في معدات الحمام.

 113 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عين) طريق  الياسمين  رياض  تجزئة 
الشقف فاس)-)31111)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 (: بوخشوني) نجوى  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
حصة) (511 (: الرائد) السيدة ملياء)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
بوخشوني) نجوى  السيدة 
فرج) جنان  (12 زنقة) (56 عنوانه(ا))
فاس) (31111 فاس) بوجيدة  سيدي 

املغرب.
عنوانه(ا)) الرائد  ملياء) السيدة 
اسالن) اقامة  (111 عمارة) (11 شقة)
81111)أكادور) الحي املحمدي أكادور)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
بوخشوني) نجوى  السيدة 
فرج) جنان  (12 زنقة) (56 عنوانه(ا))
فاس) (31111 فاس) بوجيدة  سيدي 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (29 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3166.
857I

FIDUCIAIRE ENNOUR

 AFRICA BEST SERVICES ET
EQUIPEMENTS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER(ETAGE(N 75 BD(ALLAL(BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH
BEN SALAH MAROC

 AFRICA BEST SERVICES ET
EQUIPEMENTS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 
زيان بني وكيل الفقيه بن صالح - 
23211 الفقيه بن صالح املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4753
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 AFRICA BEST SERVICES ET

.EQUIPEMENTS
تاجر) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
معدات) مشغل  جملة.) شبه  القهوة 

توزيع املشروبات.)تاجر.
عنوان املقر االجتماعي):)دوار اوالد)
(- صالح) بن  الفقيه  وكيل  بني  زيان 

23211)الفقيه بن صالح املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: الرحيم) عبد  خلخال  السيد 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الرحيم) عبد  خلخال  السيد 
عنوانه(ا))زنقة الصفصاف الرقم)17 
الفقيه بن) (23211 الفقيه بن صالح)

صالح املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
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الرحيم) عبد  خلخال  السيد 
عنوانه(ا))زنقة الصفصاف الرقم)17 
الفقيه بن) (23211 الفقيه بن صالح)

صالح املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
صالح) بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم) تحت  (2121 وونيو) (23 بتاريخ)

.181/2121

858I

GLORENZA

GLORENZA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GLORENZA
13 زنقة أحمد املجاطي اقامة االلب 
طابق 1 رقم 8 املعاريف ، 21331، 

الدار البيضاء املغرب
GLORENZA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 
أحمد املجاطي اقامة االلب طابق 
1 رقم 8 املعاريف - 21331 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

519165
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GLORENZA
االنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)

العقاري.
زنقة) (13 (: عنوان املقر االجتماعي)
طابق) االلب  اقامة  املجاطي  أحمد 
الدار) (21331 (- املعاريف) (8 رقم) (1

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ووسف عياش):)511)حصة)
بقيمة)111)درهم للحصة.

السيد محمد عياش):)511)حصة)
بقيمة)111)درهم للحصة.

السيد ووسف عياش):)511)بقيمة)
111)درهم.

السيد محمد عياش):)511)بقيمة)
111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) عياش  ووسف  السيد 
ج) ق  (51 رقم) (16 زنقة) الهدى  حي 

21651)الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه(ا)) عياش  محمد  السيد 
 33 رقم) (11 زنقة) (11 تجزئة عثمان)
البيضاء) الدار  (21471 الشق) عين 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) عياش  ووسف  السيد 
ج) ق  (51 رقم) (16 زنقة) الهدى  حي 

21651)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784915.
859I

SILVER FID

إليكتريسيتي بن سبع 
)ELECTRICITE BENSEBAA(
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

SILVER FID
344 شارع مصطفى ملعاني 

الدارالبيضاء شارع مصطفى 
ملعاني الدارالبيضاء، 21541، 

الدارالبيضاء املغرب
 ELECTRICITE) إليكتريسيتي بن سبع
BENSEBAA) شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 21 زنقة 

إوريمونت حي ليكريت بولو - 21111 
الدارالبيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.178335
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)15)فبراور)2121)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»21)زنقة إوريمونت حي ليكريت بولو)
إلى) املغرب«) الدارالبيضاء) (21111  -
زنقة مزاكان الحي الصناعي أوالد) (5«
 27182 (- النواصر) صالح بوسكورة 

الدارالبيضاء)املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)781643.
861I

SILVER FID

إليكتريسيتي بن سبع ( 
( ELECTRICITE BENSEBAA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

SILVER FID
344 شارع مصطفى ملعاني 

الدارالبيضاء شارع مصطفى 
ملعاني الدارالبيضاء، 21541، 

الدارالبيضاء املغرب
إليكتريسيتي بن سبع ( 

ELECTRICITE BENSEBAA ) شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 21زنقة 

إوريمونت حي ليكريت بولو - 
211111 الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.178335
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم) (2111 ووليوز) (27 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (1.111.111«
 1.111.111» إلى) درهم«) (111.111«
درهم«)عن طريق):)إدماج احتياطي أو)
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 12 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

غشت)2111)تحت رقم)481962.

861I

EXPERFIN

LA CERUEZERIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة

EXPERFIN

شارع واد سبو، 31 إقامة جوهرة 

رقم 2، األلفة، الحي الحسني ، 

21221، الدار البيظاء املغرب

LA CERUEZERIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 اقامة 

رامين زنقة سبتةن املكتب 8 - 

21361 الدارالبيظاء املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.295833

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2121 وونيو) (13 املؤرخ في)

برادة) مسير جدود للشركة السيد(ة))

نوال كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)782673.

862I

Ste gzanaya sarl Au

Ste Gzanaya Sarl Au
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

Ste gzanaya sarl Au

شقة الطابق الثاني قبالة بريد 

املغرب تيزي وسلي املركز تازة ، 

Taza Maroc ،35352

Ste Gzanaya Sarl Au شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 

الطابق الثاني قبالة بريد املغرب 
تيزي وسلي املركز تازة - 35352 تيزي 

وسلي تازة املغرب.

تفويت حصص
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.4577

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) (2121 وونيو) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بوشيوع) بالل  (ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (334
1.111)حصة لفائدة السيد)(ة))مراد)

استيوت بتاريخ)11)وونيو)2121.
محمد) (ة)) السيد) تفويت 
امسرغاتي)333)حصة اجتماعية من)
أصل)1.111)حصة لفائدة السيد)(ة))
مراد استيوت بتاريخ)11)وونيو)2121.
حسن) (ة)) السيد) تفويت 
333)حصة اجتماعية من) الحمزاوي)
أصل)1.111)حصة لفائدة السيد)(ة))
مراد استيوت بتاريخ)11)وونيو)2121.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
وونيو) (22 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

2121)تحت رقم)351.

863I

فيكوج دو سوس ش م م للشريك الوحيد

 TRACOLAM - تراكوالم ش م م
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

فيكوج دو سوس ش م م للشريك 
الوحيد

45، شارع العقبة، ، 44111، 
الصويرة املغرب

 TRACOLAM - تراكوالم ش م م
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 
تجاري بمركز حد درى - 44111 

الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5731
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 أبريل) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)تراكوالم)

.TRACOLAM SARL(-(ش م م
مقلع) ((1 (: غرض الشركة بإوجاز)

الرمال واستخراج األحجار والطين
2))مواد البناء)بالتقسيط)(بائع).

محل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 44111 (- درى) حد  بمركز  تجاري 

الصويرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 (: حميد) املعا�شي  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
السيد املعا�شي كبير):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) حميد  املعا�شي  السيد 
التجزئة) العقبة،) شارع  (81.11

الخامسة)44111)الصويرة املغرب.
عنوانه(ا)) كبير  املعا�شي  السيد 
رقم)416،)التجزئة الخامسة)44111 

الصويرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) حميد  املعا�شي  السيد 
التجزئة) العقبة،) شارع  (81.11

الخامسة)44111)الصويرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ)31)وونيو)

2121)تحت رقم)217.

864I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

ريــنـــوفـــاسيـــون بريستيــــج
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استدراك خطٍإ

بالجريدة) وقع  خطٍإ) استدراك 
الرسمية

 ALEXANDRIS COMPTA -
SARL

 BD DE LA LIBERTE
 IMMEUBLE( LIBERTE( N°( 97( -
 CASABLANCA( 20.000( ----،( 20،

CASABLANCA MAROC
شركة) بريستيــــج  ريــنـــوفـــاسيـــون 

ذات املسؤولية املحدودة
 11 اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  (
 --  5 شقـــة) (3 شــارع الـحـــريـــة الطـــابــق)

21121)البيضــاء)املـــغـــــرب.
بالجريدة) وقع  خطٍإ) إستدراك  (
 17 بتاريخ) (5671 عدد) الرسمية 

ووليوز)2121.
بدال من):)اسـم الشــريكــة):)السيــدة)

عـــائشـــة سالم)
وقرأ):)السيــدة عـــائشـــة ســلــم)

الباقي بدون تغيير.

865I

SERFINET SNC

 STE AGRITRAV SAHARA 
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SERFINET SNC
 N 57 BLOC(A(HAY(EL(MATAR ،

70000، LAAYOUNE(MAROC
 STE AGRITRAV SAHARA SARL 
AU شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مدونة 
الوحدة الشطر الثاني رقم 395 
العيون - 71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36613
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (14
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AGRITRAV SAHARA SARL AU
اشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
والتجارة) مختلفة  واشغال  البناء)
واستيراد) عامة  وخدمات  العامة 
املعدات واالت البناء) وتصدور وكراء)
ونقل) الخضراء) املساحات  واعداد 

االشخاص والبضائع.
مدونة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 395 رقم) الثاني  الشطر  الوحدة 

العيون)-)71111)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: ويران) جميلة  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ويران  جميلة  السيدة 
 3247 1613ص ب رقم) حي العودة)

االمل)71111)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ويران  جميلة  السيدة 
 3247 1613ص ب رقم) حي العودة)

االمل)71111)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
ماي) (12 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1513/2121.

867I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

أوبـــرسـتـيــــج « دي أيــكـــونيـــك «
شركة ذات املسؤولية املحدودة
إغالق فرع تابع لشركة تجارية ووجد)

مقرها االجتماعي باملغرب

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
أوبـــرسـتـيــــج « دي أوــكـــونيـــك « «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
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وعنوان مقرها االجتماعي: إقـــامــة 

سيستيــم زنقــة 25 بــاب الـعـرفــان 

متــجـــر رقــم 27 -- 21611 البيضــاء 

املــغـــرب.

«إغالق فرع تابع لشركة تجارية 

ووجد مقرها االجتماعي باملغرب«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.342.673

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) (2121 وونيو) (11 في) املؤرخ 

إغالق فرع تابع لشركة أوبـــرسـتـيــــج)«)

والكائن) (-- تسميته) (» دي أوــكـــونيـــك)

زنقــة) سيستيــم  إقـــامــة  في  عنوانه 

 --  29 بــاب الـعـرفــان متــجـــر رقــم) (25

21611)البيضــاء)املــغـــرب)

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (

 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784.518.

868I

ANINI HASSAN COMPTABLE AGREE- PP

 SOCIETE VOIE SUD
TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 ANINI HASSAN COMPTABLE

AGREE- PP

 N° 02 SOCOMA -A- ASEKJOUR

 MARRAKECH ، 40150،

MARRAKECH MAROC

 SOCIETE VOIE SUD TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

Mـ 168 الطابق األر�شي الشطر 

2 تامنصورت مراكش - 41311 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116517

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE VOIE SUD TRAVAUX
نقل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
املختلفة) األشغال  ؛) البضائع)
وقنوات) الطرق  أشغال  أوالبناء؛)

التطهيرالسائل.
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الشطر) األر�شي  الطابق  ـ168) (M
 41311 (- مراكش) تامنصورت  (2

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 21.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (111 (: زبير) رشيد  السيد 

بقيمة)111)درهم للحصة.
 111 (: عاملي) القادر  السيد عبد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
دوار) السيد رشيد زبير عنوانه(ا))
قلعة) (43111 العطاوية) جدة  أوالد 

السراغنة املغرب.
عاملي) القادر  عبد  السيد 
عنوانه(ا))رقم)244)حرف ب الشطر)
مراكش) (41311 تامنصورت) (2

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
دوار) السيد رشيد زبير عنوانه(ا))
قلعة) (43111 العطاوية) جدة  أوالد 

السراغنة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (29 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125541.
869I

CHETTIOUI AHMED

FARMERS TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED

حي املسيرة الخضراء،م/ا،شارع 
11،رقم 34 ، 92151، القصر الكبير 

املغرب
FARMERS TRANS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم 
مسجد الصدق عزيب الرفاعي رقم 

4 - 92151 القصر الكبير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3113
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (31
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FARMERS TRANS
نقل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االشحاص لحساب الغير.
عنوان املقر االجتماعي):)حي السالم)
مسجد الصدق عزيب الرفاعي رقم)4 

- 92151)القصر الكبير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: الذهبي) عادل  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) الذهبي  عادل  السيد 
طريق الرباط تجزئة السدراوي رقم)

16 92151)القصر الكبير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الذهبي  عادل  السيد 
طريق الرباط تجزئة السدراوي رقم)

16 92151)القصر الكبير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 29 بتاريخ) الكبير  بالقصر  االبتدائية 

وونيو)2121)تحت رقم)211.

871I

ABA GESTION SARLAU

RS PROD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV(MED(V 3EME(ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
RS PROD شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قبو 

بالطابق األر�شي إقامة شمس قطعة 
رقم 131 ب طريق إموزار - 31111 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68495
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 أبريل) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 RS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROD
صيانة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

وإصالح السيارات.
قبو) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بالطابق األر�شي إقامة شمس قطعة)
 31111 (- 131)ب طريق إموزار) رقم)

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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 1.111 (: املنور) واسين  السيد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد واسين املنور عنوانه(ا))91 
شارع الكرامة الزهور)1 31111)فاس)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد واسين املنور عنوانه(ا))91 
شارع الكرامة الزهور)1 31111)فاس)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (22 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3123.

871I

STE NESMA FINANCE SARL AU

صوالريك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE NESMA FINANCE SARL AU
 LOT RATMA AV ALLAL EL FASSI
 IMM 89 N° 02 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
صوالريك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

االمير موالي عبد هللا عرصة القرطبي 
عمارة البركة رقم 2 مراكش - 41111 

مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11349

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 أبريل) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بنونة) لبنى  (ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (3.811
(ة)) السيد) لفائدة  حصة  (13.111
الطيب التوقي بتاريخ)12)أبريل)2121.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
ماي) (31 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)124547.

872I

Bureau d’étude et conseil 

ZIYAD Transport SAHARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Bureau d›étude et conseil
 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA ، 73000، dakhla
MAROC

ZIYAD Transport SAHARA شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
الحسني رقم 14 الداخلة - 73111 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18693
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ZIYAD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.Transport SAHARA
نقل) (- (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
-)نقل األفراد لحساب الغير.

-)النقل السياحي.
-)النقل املدر�شي نيابة عن الغير.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 73111 (- الداخلة) (14 الحسني رقم)

الداخلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عثمان ابروك):)211)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
السيد ووسف ابروك):)811)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
السيد عثمان ابروك):)211)بقيمة)

111)درهم.
 811 (: ابروك) ووسف  السيد 

بقيمة)111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ابروك  عثمان  السيد 

حي املسجد رقم)55)الداخلة)73111 

الداخلة املغرب.

عنوانه(ا)) ابروك  ووسف  السيد 

حي املسجد شارع لجالت)55)الداخلة)

73111)الداخلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ابروك  عثمان  السيد 

حي املسجد رقم)55)الداخلة)73111 

الداخلة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 23 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

وونيو)2121)تحت رقم)1111.

873I

ABA GESTION SARLAU

 PLUS MENUISERIE
ALUMINIULM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU

 AV(MED(V 3EME(ETG 38

 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

 PLUS MENUISERIE

ALUMINIULM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

تجاري رقم 3 تجزئة مسرة 3 ضيعة 

بردلة طريق عين شقف - 31111 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68623

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 PLUS (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MENUISERIE ALUMINIULM
أعمال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

متنوعة
إستيراد وتصدور

تجارة.
محل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
3)ضيعة) تجزئة مسرة) (3 تجاري رقم)
 31111 (- شقف) عين  طريق  بردلة 

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 (: الغرباوي) وصال  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
السيد محمد النويرة):)211)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
السيد سفيان جبار):)311)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة وصال الغرباوي عنوانه(ا))
فيال رقم)69)زهرة املدائن طريق عين)

شقف)31111)فاس املغرب.
عنوانه(ا)) النويرة  محمد  السيد 
عرصة) تجزئة  (4 عمارة) (16 الشقة)
 31111 شقف) عين  طريق  الزيتون 

فاس املغرب.
عنوانه(ا)) جبار  سفيان  السيد 
بلوك أ)5)رقم)1135)أعوينات الحجاج)

31111)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة وصال الغرباوي عنوانه(ا))
فيال رقم)69)زهرة املدائن طريق عين)

شقف)31111)فاس املغرب
عنوانه(ا)) جبار  سفيان  السيد 
بلوك أ)5)رقم)1135)أعوينات الحجاج)

31111)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (29 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3168.

874I
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secotrages snc

JOUETS 5 REVES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

secotrages snc
رقم 2 زنقة ادريس الياموري بالعربي 

وجه عروس مكناس ، 51111، 
مكناس املغرب

JOUETS 5 REVES شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 

الكائن برقم 347 مكرر تجزئة موالي 
مسعود سيدي سعيد - 51111 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53711
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (18
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JOUETS 5 REVES
غرض الشركة بإوجاز):)بيع العاب)

االطفال بالتقسيط-تجارة عامة.
متجر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الكائن برقم)347)مكرر تجزئة موالي)
 51111 (- سعيد) سيدي  مسعود 

مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: السيدة الداودي جميلة)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة الداودي جميلة عنوانه(ا))
رقم)347)مكرر تجزئة موالي مسعود)
مكناس) (51111 سعيد) سيدي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد السكوري احمد عنوانه(ا))
مسعود) موالي  تجزئة  مكرر  (347
سيدي سعيد)51111)مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (29 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2121)تحت رقم)3191.
875I

PARTAGE CONSULTING

LA FUGA GLACIER
إعالن متعدد القرارات

PARTAGE CONSULTING
شارع لبنان إقامة وامنة 1 الطابق 

 Tanger ،91111 ، 76 السادس رقم
املغرب

LA FUGA GLACIER «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

 Rue :وعنوان مقرها االجتماعي
 Casablanca، Résidence

 ASSOURROUR RDC Local
 N°7Rue(Casablanca، Résidence
 ASSOURROUR(RDC(Local(N°7 -

91111 طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.24213

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)18)وونيو)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
أربعة) تحويل  وقبول  العلم  أخذ 
للسيدة) سهم  ((14111) ألف) عشر 
 Sté شركة) لصالح  أدراوي  نزيهة 
 »HOLDING( MONTEBLANCO»
SARL)التي تم الحصول عليها من قبل)
مدورها السيد ووسف بنجلون وبيع)
للسيدة) سهم  ((6111) آالف) ستة 
 Sté شركة) لصالح  العدراوي  نزيهة 
لصالح) (»HL( HOLDING»( SARL

مدورها السيد هشام األزرق.

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

األسا�شي) النظام  ومراجعة  تحدوث 

التعدوالت) جميع  ملراعاة  للشركة 

القانونية التي حدثت منذ تأسيسها)

اعتماد) وقد قررت  وومنا هذا.) حتى 

النظام األسا�شي املعدل

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

ونص على) الذي  و7:) (6 رقم) بند 

(، السابقة) للقرارات  نتيجة  ماولي:)

بتعدول) الشركاء) مجموعة  قامت 

املادتين)6)و7)من النظام األسا�شي

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (31 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)6149.

876I

comptacontrole

NORVILLE IMMOBILIERE
إعالن متعدد القرارات

comptacontrole

2 زاوية شارع فاس وزنقة واد الدهب 

اقامة صفاء 1 الطابق االول رقم 1 ، 

93121، طنجة املغرب

 NORVILLE IMMOBILIERE

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

 31RES :وعنوان مقرها االجتماعي

 YAMNA AV YOUSSEF BEN

 TACHFIN(E/SOL 23-TANGER -

.90000 TANGER(MAROC

«إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.53737

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)22)وونيو)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

 AUTORISATION DE CESSION

DES IMMOBILISATION

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

QUESTIONS DIVERS

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (31 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)6161.
877I

COFISCOM

PRIMA INVEST AGRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

COFISCOM
 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

PRIMA INVEST AGRO شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي كلم 2 
طريق السعيدوة - 63311 بركان 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7519

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) (2121 وونيو) (14 املؤرخ في)
الخضر) «انتاج  من) الشركة  نشاط 

والفواكه
إلى) والفواكه«) الخضر  تصدور 
«تغليف وتصدور الخضر والفواكه«.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (22 بتاريخ) ببركان  االبتدائية 

2121)تحت رقم)373/2121.
878I

GROUPE ABCE

املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

GROUPE ABCE
114 مكرر شارع عبد املومن الطابق 

الرابع ، 21111، الدار البيصاء 
املغرب

املغرب شركة ذات املسؤولية 
املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 114 
مكرر شارع عبد املومن الطابق 

الرابع املغرب 21111 الدار البيضاء 
املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24265
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2121 ووليوز) (11 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
 111.111 رأسمالها) مبلغ  املغرب 
 114 درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي)
مكرر شارع عبد املومن الطابق الرابع)
املغرب)21111)الدار البيضاء)املغرب)

نتيجة ل):)زيادة خصائر.
 114 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
مكرر شارع عبد املومن الطابق الرابع)
املغرب)21111)الدار البيصاء)املغرب.)

و عين:
الداوري) محمد  السيد(ة))
عمارة) فلورنس  شارع  وعنوانه(ا))
 21251  15 طابق) اوشار17)
(ة)) كمصفي) املغرب  الداربيضاء)

للشركة.
الداوري) هشام  السيد(ة))
 12 مجمع كنز طابق) (12 وعنوانه(ا))
 21251 حسين) طاه  شارع  (5 شقة)
(ة)) كمصفي) املغرب  الداربيضاء)

للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784892.
879I

FIDUCIAIRE MOGADOR

DAWA NOUR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD(AL(MASSIRA

 ESSAOUIRA(Essaouira، 44000،
Essaouira Maroc

DAWA NOUR شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

تجاري مستخرج من املنزل رقم 414 

املشيد بالبقعة االرضية العملية 

2191-161313.11 تجزئة اركانة - 

44111 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5733

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (31

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DAWA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.NOUR

غرض الشركة بإوجاز):)صيدلية.

محل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 414 تجاري مستخرج من املنزل رقم)

العملية) االرضية  بالبقعة  املشيد 

(- اركانة) تجزئة  (2191-161313.11

44111)الصويرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: أمهال) كاميليا  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) أمهال  كاميليا  السيدة 

362)شارع محمد الزرقطوني الطابق)

4)شقة)11)إقامة إلهام)21111)الدار)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) أمهال  كاميليا  السيدة 

362)شارع محمد الزرقطوني الطابق)

4)شقة)11)إقامة إلهام)21111)الدار)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ)31)وونيو)

2121)تحت رقم)218/2121.
881I

DOUAE CHMAMS COMPTA ET CONSEIL

IYAD PRO
إعالن متعدد القرارات

 DOUAE CHMAMS COMPTA ET
CONSEIL

 RES(IBN(SINA 1 IMM(A 8 APPT
 9 VN(BP 7215 VN(MEKNES،

50000، MEKNES(MAROC
IYAD PRO «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

سارة رقم 7 إقامة التهامي - 51111 
مكناس اململكة املغربية.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.45483

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)11)مارس)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ونص  الذي  (:1 رقم) قرار 
من) الشركة  رأسمال  رفع  ماولي:)
 2.000.000،00 إلى) (100.000،00
وذلك عن طريق إنشاء)19111)حصة)
للحصة) درهم  (111 بقيمة) جدودة 

الواحدة.)
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

تغيير املقراالجتماعي للشركة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)
تقسيم) وتم  القرار سوف  لهذا  تبعا 
رأسمال الشركة وفق النسب التالية:)
عبد) للسيد  درهم  (1.000.000،00
درهم) و1.000.000،00) دوب  النبي 
ما) بوسوكار  الحفيظ  عبد  للسيد 
درهم) (2.000.000،00 مجموعه)

رأسمال الشركة.
بند رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)
 39E:هو للشركة  االجتماعي  املقر 
تجزئة رياض الزيتون)TR.Bمحل رقم)

4)مكناس

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (15 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2121)تحت رقم)2929.
882I

CHETTIOUI AHMED

INDUSTRIAS CASA ISSA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي املسيرة الخضراء،م/ا،شارع 

11،رقم 34 ، 92151، القصر الكبير 
املغرب

INDUSTRIAS CASA ISSA شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

االنبعات رقم 114 الطابق االر�شي - 
92111 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6273

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (13
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INDUSTRIAS CASA ISSA
نجارة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االملنيوم وانوكس.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- الطابق االر�شي) (114 االنبعات رقم)

92111)العرائش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: سطيح) محمد  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) سطيح  محمد  السيد 
 92111  522 رقم) (1 تجزئة شعبان)

العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) سطيح  محمد  السيد 
 92111  522 رقم) (1 تجزئة شعبان)

العرائش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالعرائش بتاريخ)23)وونيو)

2121)تحت رقم)584.

883I

CHETTIOUI AHMED

FR 2 LEG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED

حي املسيرة الخضراء،م/ا،شارع 

11،رقم 34 ، 92151، القصر الكبير 

املغرب

FR 2 LEG شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

املوارعة الرمل ج وق العوامرة - 

92151 القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6275

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 FR 2 (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.LEG

غرض الشركة بإوجاز):)التجارة في)

الغذائية) واملنتجات  الغذائية  املواد 

الزراعية.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- العوامرة) وق  ج  الرمل  املوارعة 

92151)القصر الكبير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد واسين بعوض):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
السيد احمد الشاط):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) بعوض  واسين  السيد 
دوار املوارعة الرمل ج وق العوامرة)

92151)القصر الكبير املغرب.
عنوانه(ا)) الشاط  احمد  السيد 
دوار املوارعة الرمل ج وق العوامرة)

92151)القصر الكبير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) بعوض  واسين  السيد 
دوار املوارعة الرمل ج وق العوامرة)

92151)القصر الكبير املغرب
عنوانه(ا)) الشاط  احمد  السيد 
دوار املوارعة الرمل ج وق العوامرة)

92151)القصر الكبير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالعرائش بتاريخ)23)وونيو)

2121)تحت رقم)585.
884I

FIDUCIARE ECF

KADER PRO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 146

 RIFII(BEN(JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

KADER PRO شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق 2 رقم 6 - 
21111 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

519173

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعداد القانون) (2121 ووليوز) (15

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KADER PRO

منعش) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

عقاري وأشغال البناء.

46)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

الزرقطوني الطابق)2)رقم)6 - 21111 

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: كمال) الزاودي  السيد 

درهم) (111.111 بقيمة) حصة 

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) كمال  الزاودي  السيد 

نونبر النهضة) (16 بلوك ر شارع) (419

21311)خريبكة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) كمال  الزاودي  السيد 

نونبر النهضة) (16 بلوك ر شارع) (419

21311)خريبكة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 31 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784923.

885I

FIDUCIARE ECF

CRESPI TRAV
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 146

 RIFII(BEN(JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

CRESPI TRAV شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق 2 رقم 6 - 
21111 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

519171
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (15
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CRESPI TRAV
أشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البناء.
46)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
الزرقطوني الطابق)2)رقم)6 - 21111 

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: كريم) أربيكات  السيد 
درهم) (111.111 بقيمة) حصة 

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) كريم  أربيكات  السيد 
61)مكرر بلوك ب حي الوفاق)21311 

خريبكة املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) كريم  أربيكات  السيد 
61)مكرر بلوك ب حي الوفاق)21311 

خريبكة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784924.

887I

PARTAGE CONSULTING

LA FUGA GLACIER
إعالن متعدد القرارات

PARTAGE CONSULTING
شارع لبنان إقامة وامنة 1 الطابق 

 Tanger ،91111 ، 76 السادس رقم
املغرب

LA FUGA GLACIER «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

 Rue :وعنوان مقرها االجتماعي
 Casablanca، Résidence

 ASSOURROUR RDC Local
 N°7Rue(Casablanca، Résidence
 ASSOURROUR(RDC(Local(N°7 -

91111 طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.24213

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)16)ووليوز)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
هشام) السيد  جدود  كشريك  قبول 
الوطنية) للبطاقة  حامل  (، األزرق)

BE687983
على) ونص  الذي  (:2 رقم) قرار 
ملكية) نقل  وقبول  مالحظة  ماولي:)
وتسعمة) ألف  وثمانون  ثالثة 
 Sté وتسعون حصة مملوكة لشركة)
 »HOLDING( MONTEBLANCO»
تم أخذها في شخص مدورها) (SARL
 Sté لصالح) بنجلون  ووسف  السيد 
التي) (»HL( HOLDING»( SARL( AU
تم أخذها في شخص مدورها السيد)

هشام األزرق

قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
عشرة) ملكية  نقل  وقبول  مالحظة 
 Sté لشركة) مملوكة  حصص  ((11(
 ”HOLDING MONTEBLANCO“
السيد) مدورها  شخص  في  (SARL
ووسف بنجلون لصالح السيد هشام)

األزرق
قرار رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)
علما وإحاطة علما باستقالة املدور)
مهامه) من  بنجلون  ووسف  السيد 
االستقالة) قبول  قررت  اإلدارية.)
من) ونهائية  كاملة  املعينة  وتسريح 
تاريخ تعيينها حتى تاريخه.)عين مجتمع)
الشركاء)كمدور للشركة السيد هشام)
 CIN(N(°(BE687983(األزرق)،)حامل

،)لفترة غير محدودة.
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
ونص على) الذي  و7:) (6 رقم) بند 
من) و7) (6 املادتين) تعدول  ماولي:)

النظام األسا�شي
على) ونص  الذي  (:15 رقم) بند 

ماولي:)تعيين مسير جدود للشركة
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز) (11 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)6196.
889I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

VIKAMO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK(BLOC(B 2EME

 ETAGE(N°4 TANGER(AVENUE
 ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK(BLOC(B 2EME
 ETAGE(N°4 TANGER، 90000،

TANGER املغرب
VIKAMO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 شارع 
ووسف ابن تاشفين الطابق الثاني 
رقم 3 طنجة - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117877

 21 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VIKAMO SARL
التطريز) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
على األقمشة والجلود بكافة أشكالها
وبيع) وإنتاج  وتصنيع  صناعة  (•

جميع أنواع مستلزمات النسيج.
شارع) (5 (: عنوان املقر االجتماعي)
الثاني) الطابق  تاشفين  ابن  ووسف 
رقم)3)طنجة)-)91111)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.
 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (51 (: السيدة اومان قروق)

بقيمة)111)درهم للحصة.
السيد فيكتور سورين):)51)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة اومان قروق عنوانه(ا))حي)
الراهراه امام تجزءة السبعي طنجة)

91111)طنجة املغرب.
السيد فيكتور سورين عنوانه(ا))
الطابق السادس) اقامة لوتنور د27)
طنجة) (91111 طنجة) (554 رقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) قروق  اومان  السيدة 
حي الراهراه امام تجزءة السبعي طنج)

91111)طنجة املغرب
السيد فيكتور سورين عنوانه(ا))
الطابق السادس) اقامة لوتنور د27)
طنجة) (91111 طنجة) (554 رقم)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (25 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)243916.

891I

FIDUCIAIRE KHALID

STE ALLO REZKI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE(DE(BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC
STE ALLO REZKI شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي بنمراح 
زنقة 9/14 - وجدة - 61111 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37617
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 أبريل) (23
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALLO REZKI
توزيع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 61111 14/9)-)وجدة)-) بنمراح زنقة)

وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: رزقي) هللا  رزق  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد رزق هللا رزقي عنوانه(ا))حي)
 61111 وجدة) (- (14/9 بنمراح زنقة)

وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رزق هللا رزقي عنوانه(ا))حي)
 61111 وجدة) (- (14/9 بنمراح زنقة)

وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز) (25 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2121)تحت رقم)2337.
891I

HASSANI ALIFOUZE IMMO

HASSANI ALIFOUZE IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HASSANI ALIFOUZE IMMO
 AMR(IBN(ASS 3°ETG(N°26 29
 TANGER ، 90000، TANGER

املغرب
 HASSANI ALIFOUZE IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 29 شار 
ع عمر ابن العاص رقم 26 الطابق 
التالت طنجة 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116795

 16 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 غشت)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HASSANI ALIFOUZE IMMO
 LA (: بإوجاز) الشركة  غرض 

.GESTION IMMOBILIERE
شار) (29 (: عنوان املقر االجتماعي)
الطابق) (26 ع عمر ابن العاص رقم)
التالت طنجة)91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)املغرب سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

حسني) الزكراوي  كنزة  السيدة 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111  :

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
حسني) الزكراوي  كنزة  السيدة 
طنجة) (91111 املغرب) عنوانه(ا))

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
حسني) الزكراوي  كنزة  السيدة 
طنجة) (91111 املغرب) عنوانه(ا))

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
غشت) (16 بتاريخ) بطنجة  التجارية 
2121)تحت رقم ك18212139696.
892I

bemultico(بيمولتيكو

GREEN ZIZ زيز االخضر
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

bemultico بيمولتيكو
رقم 116 شقة رقم 11 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 51161، مكناس 
مكناس

GREEN ZIZ زيز االخضر شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي في الرقم 47 تجزئة أووب 

بوفكران مكناس - 51312 بوفكران 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53713

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (11
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

GREEN ZIZ)زيز االخضر.
تاجر) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املبيدات الحشرية وصحة النباتات
التفاوض

االستراد والتصدور
الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
أووب) تجزئة  (47 الرقم) في  السفلي 
بوفكران) (51312 (- بوفكران مكناس)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: واشكاط) محمد  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد واشكاط عنوانه(ا))
قصر اوت اغف اوالد شاكر اوفوس)

الراشدوة)52153)اوفوس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد واشكاط عنوانه(ا))
قصر اوت اغف اوالد شاكر اوفوس)

الراشدوة)52153)اوفوس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز) (11 التجارية بمكناس بتاريخ)

2121)تحت رقم)3221.
893I

 BEPOLYCO(مكتب الدراسات املتعدد االستشارات

ش م م

 STE BAHA SUD SARL
AU شركة بها الجنوب 

ش.م.م.ب.ش.و
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

مكتب الدراسات املتعدد 
االستشارات BEPOLYCO ش م م

رقم 111 حي الحسني شارع موالي 

رشيد ورزازات ، 45111، ورزازات 
املغرب

STE BAHA SUD SARL AU شركة 
بها الجنوب ش.م.م.ب.ش.و شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي حي تابونت 
رقم 11 تارميكت ورزازات - 45111 

ورزازات املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9557

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) (2121 وونيو) (24 املؤرخ في)
«استغالل) من) الشركة  نشاط 
ادوات) -بيع  مشتلة) او  مستنبت 
وتجهيزات تربة النحل.«)إلى)«استغالل)
ادوات) -بيع  مشتلة) او  مستنبت 
النحل-استغالل) تربة  وتجهيزات 

طاحونة للحبوب«.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (29 االبتدائية بورزازات بتاريخ)

2121)تحت رقم)417.
894I

s1 consulting

برومو بغوفي ايموبيليي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

s1 consulting
 imm 2eme(etage(ville 18

 nouvelle(sefrou3 ، 31000،
SEFROU MAROC

برومو بغوفي اوموبيليي شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 135 
تجزئة هشام بلوك س حي النصر 
طريق املنزل صفرو صفرو 31111 

صفرو املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3363
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) (2121 ووليوز) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
برومو) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

بغوفي اوموبيليي.
منعش) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)135 
النصر) حي  س  بلوك  هشام  تجزئة 
 31111 صفرو) صفرو  املنزل  طريق 

صفرو املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ادريس الهرمى):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
السيد محمد عبيوي):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) الهرمى  ادريس  السيد 
صفرو) بنصفار  اللوز  حي  (216 رقم)

31111)صفرو املغرب.
عنوانه(ا)) عبيوي  محمد  السيد 
 31111 86)صفرو) حي تاقصبت رقم)

صفرو املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الهرمى  ادريس  السيد 
صفرو) بنصفار  اللوز  حي  (216 رقم)

31111)صفرو املغرب
عنوانه(ا)) عبيوي  محمد  السيد 
 31111 86)صفرو) حي تاقصبت رقم)

صفرو املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (29 بتاريخ) بصفرو  االبتدائية 

2121)تحت رقم)464.
895I

STE PARAYAS

STE PARYAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE PARAYAS
 OUJDA 821 LOT(IRISS

 MILITAIRE(IRISS(SOUS(SOL ،
60000، oujda(maroc

STE PARYAS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة(في طور التصفية)

 821LOT وعنوان مقرها اإلجتماعي
 IRISS(MILITAIRE(SOUS(SOUL -

61111 وجدة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27821

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2121 ماي) (21 في) املؤرخ 
 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة
 91.111 رأسمالها) مبلغ  (PARYAS
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
 821LOT IRISS MILITAIRE SOUS
SOUL - 61111)وجدة املغرب نتيجة)

ل):)توقيف نشاط.
 821LOT(و حدد مقر التصفية ب
 IRISS MILITAIRE SOUS SOUL -

61111)وجدة املغرب.)
و عين:

بنعالل) حسين  السيد(ة))
حي اريس زنقة ام الربيع) وعنوانه(ا))
وجدة) (61111  1 الشقة) (97 رقم) (2

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
 821LOT IRISS(:(املتعلقة بالتصفية

MILITAIRE SOUS SOUL-OUJDA
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (29 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2121)تحت رقم)2387.

896I

 Groupe Manouar Des Travaux Etudes Et

Equipement - GMT2E

 Groupe Manouar Des
 Travaux Etudes Et

Equipement - GMT2E
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Groupe Manouar Des Travaux
Etudes(Et(Equipement - GMT2E

4 زنقة واد زيز ، الطابق الثالث، 
شقة 7، أكدال ، 11111، الرباط 

املغرب
 Groupe Manouar Des Travaux
 Etudes(Et(Equipement - GMT2E

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 4 زنقة واد 
زيز، الطابق الثالث، شقة 7، أكدال 

- 11111 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

153191
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 Groupe Manouar Des Travaux
.Etudes Et Equipement - GMT2E

أشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
متنوعة،الهندسة) اشغال  عمومية،)
املدنية والدراسات الهندسية،)املباني)

والتشييد.
عنوان املقر االجتماعي):)4)زنقة واد)
زيز،)الطابق الثالث،)شقة)7،)أكدال)-)

11111)الرباط املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 (: منوار) الكبير  عبد  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
511)حصة) (: السيد زكرياء)منوار)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد الكبير منوار عنوانه(ا))
16)عمارة رقم)45)حي الحرية تابريكت)

11111)سال املغرب.
عنوانه(ا)) منوار  زكرياء) السيد 
 12 14)شقة) 5)عمارة) اقامة ام هاني)
طريق القنيطرة)11111)سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد الكبير منوار عنوانه(ا))
16)عمارة رقم)45)حي الحرية تابريكت)

11111)سال املغرب
عنوانه(ا)) منوار  زكرياء) السيد 
 12 14)شقة) 5)عمارة) اقامة ام هاني)

طريق القنيطرة)11111)سال املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (28 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2121)تحت رقم)6298.

898I

MJ MANAGEMENT

بيرال بيسكا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MJ MANAGEMENT
 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES(HIKMAT 2EME
 ETAGE(N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
بيرال بيسكا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 17 شارع 
مو�شى بن نصير والطابق 4 رقم 64 
طنجة 17 شارع مو�شى بن نصير 
والطابق 4 رقم 64 طنجة 91111 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.85387

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2121 وونيو) (17 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 111.111 بيرال بيسكا مبلغ رأسمالها)
 17 اإلجتماعي) درهم وعنوان مقرها 
شارع مو�شى بن نصير والطابق)4)رقم)
17)شارع مو�شى بن نصير) 64)طنجة)
 91111 طنجة) (64 رقم) (4 والطابق)

طنجة املغرب نتيجة ل):)املنافسة.
محل) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
مبنى) (1 نوارة) مجمع  (6 رقم) تجاري 
 91111 املغرب) طنجة  (126 رقم) (6

طنجة املغرب.)
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و عين:
السيد(ة))نبيل البكاري وعنوانه(ا))
شارع موالي رشيد تجزئة مجاهدون)
املغرب) طنجة  (91111 البكاري) فيال 

كمصفي)(ة))للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (18 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)5731.
911I

CHETTIOUI AHMED

LES LUPINS BROD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي املسيرة الخضراء،م/ا،شارع 

11،رقم 34 ، 92151، القصر الكبير 
املغرب

LES LUPINS BROD شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم 
م/ز زنقة 2 رقم 11 مكرر - 92151 

القصر الكبير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3119
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (11
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LES (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LUPINS BROD
الطرز) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االلي.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- مكرر) (11 رقم) (2 السالم م/ز زنقة)

92151)القصر الكبير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: املجدوبي) السيد هشام 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد هشام املجدوبي عنوانه(ا))
 29 رقم) (31 زنقة) م/ن  السالم  حي 

92151)القصر الكبير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام املجدوبي عنوانه(ا))
 29 رقم) (31 زنقة) م/ن  السالم  حي 

92151)القصر الكبير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ) الكبير  بالقصر  االبتدائية 

وونيو)2121)تحت رقم)197.
912I

111HAMILTON SERVICES

101HAMILTON SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

111HAMILTON SERVICES
تجزئة عين الروز رقم 113 

الصخيرات ، 12151، الصخيرات 
املغرب

111HAMILTON SERVICES شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة عين 
الروز رقم 113 الصخيرات - 12151 

الصخيرات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

133665
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (22
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.111HAMILTON SERVICES
تجارة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
األسماك؛تجارة املواد الغدائية؛تجارة)
والبيضاء؛تجارة) الحمراء) اللحوم 
املشتقة) الدواجن،البيض،واملواد 

من الحليب..
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- الصخيرات) (113 رقم) الروز  عين 

12151)الصخيرات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: العكري) أووب  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) العكري  أووب  السيد 
تجزئة عين الروز رقم)113)الصخيرات)

12151)الصخيرات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) العكري  أووب  السيد 
تجزئة عين الروز رقم)113)الصخيرات)

12151)الصخيرات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز) (11 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

2121)تحت رقم)6146.
913I

univerdreams

ASBAYOU SOCHIC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

univerdreams
رقم 26 عمارة 81 مشروع الدشيرة 
الجدودة الدشيرة انزكان ، 86361، 

انزكان املغرب

ASBAYOU SOCHIC شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

216 عمارة رقم 19 اقامة الخوارزمي 

3 تيليال تيكوين اكادور - 81111 

اكادور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

48171

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (15

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ASBAYOU SOCHIC

غرض الشركة بإوجاز):)-)املتاجرة)

في قطع غيار السيارات.

-)املتاجرة في منتوجات التزوين.

-االستيراد والتصدور.

عنوان املقر االجتماعي):)شقة رقم)

216)عمارة رقم)19)اقامة الخوارزمي)

 81111 (- اكادور) تيكوين  تيليال  (3

اكادور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: توفيق) اصباوو  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) توفيق  اصباوو  السيد 

 322 اقامة رياض اهل سوس شقة)

اكادور) (81111 اكادور) الداخلة  حي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه(ا)) توفيق  اصباوو  السيد 
 322 اقامة رياض اهل سوس شقة)
اكادور) (81111 اكادور) الداخلة  حي 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز) (11 بتاريخ) باكادور  التجارية 

2121)تحت رقم)111551.

914I

م س س ج

لوك تايم اوبتيكال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

م س س ج
92 شارع الزرقطوني كليز مراكش ، 

41111، مراكش املغرب
لوك تاوم اوبتيكال شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املسيرة محل رقم 3 دار الطالب الحي 
االداري شيشاوة - 41111 شيشاوة 

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1839
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) (2121 مارس) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
لوك) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

تاوم اوبتيكال.
أخصائي) (: غرض الشركة بإوجاز)

نضاراتي)
اإلطار) ذات  النظارات  بيع  شراء)

الزجاجي.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املسيرة محل رقم)3)دار الطالب الحي)
شيشاوة) (41111 (- االداري شيشاوة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد أحمد موتشو):)511)حصة)
بقيمة)11)درهم للحصة.

 511 (: موتشو) سهيب  السيد 
حصة بقيمة)11)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) موتشو  أحمد  السيد 
عمارة دار البير احسان رقم)3 41111 

مراكش املغرب.
عنوانه(ا)) موتشو  سهيب  السيد 
عمارة دار البير احسان رقم)3 41111 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) موتشو  سهيب  السيد 
عمارة دار البير احسان رقم)3 41111 

مراكش املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (28 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)181/2121.
916I

مستامنة تيمادور ش.م.م ش.و

االنتهاج ترانس
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستامنة تيمادور ش.م.م ش.و
حي لعري شيخ عمارة الشفاء الطابق 

الرابع الناظور، 62111، الناظور 
املغرب

االنتهاج ترانس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اوالد 
بوطيب ل 151 الناظور - 62111 

الناظور املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22289
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (19
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

شكل الشركة):)شركة ذات مسؤلية)
محدودة ذات الشريك الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)االنتهاج)

ترانس.
نقل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
أو) لإلوجار  املصحوبة  غير  األمتعة 

املكافأة.
:)حي اوالد) عنوان املقر االجتماعي)
 62111 (- الناظور) (151 ل) بوطيب 

الناظور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: العيادي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
 1111 (: العيادي) محمد  السيد  (

بقيمة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد العيادي عنوانه(ا))
حي االمل الغربي)12)الدريوش)62111 

الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد العيادي عنوانه(ا))
حي االمل الغربي)12)الدريوش)62111 

الناظور املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
17)وونيو) االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)1176.
917I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

CAFE K.M GOLDEN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU
 av bir anzarane lot idrissia bur
 nour 2eme(etage(n15 atlas ،

30000، fes(MAROC
CAFE K.M GOLDEN شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 352 

تجزئة االمان املسيرة - 31111 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68591

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (12

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.K.M GOLDEN

غرض الشركة بإوجاز):)مقهى.
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)352 

31111)فاس) (- تجزئة االمان املسيرة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: القصري) محمد  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد القصري عنوانه(ا))
 3 رقم) (1 شارع السالم زنقة الليمون)

النرجس ب)31111)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) القصري  امين  السيد 

عين) طريق  القرويين  تجزئة  (771

فاس) (31111  2 الطابق) الشقف 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (28 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3136.

918I
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STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE KHAIR PESCA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU
 av bir anzarane lot idrissia bur
 nour 2eme(etage(n15 atlas ،

30000، fes(MAROC
STE KHAIR PESCA شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 
3 قطعة رقم 131 تجزئة الصباطي 
1 منفلوري 2 طريق صفرو - 31111 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68597
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KHAIR PESCA
غرض الشركة بإوجاز):)بيع وتوزيع)
تصدور) واملجمد-) الطازج  السمك 

واالستراد.
عنوان املقر االجتماعي):)محل رقم)
تجزئة الصباطي) (131 قطعة رقم) (3
1)منفلوري)2)طريق صفرو)-)31111 

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: خالد) ملسالك  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) خالد  ملسالك  السيد 
طريق) (2 الطابق) برشلونة  زنقة  (42

صفرو)31111)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) خالد  ملسالك  السيد 
طريق) (2 الطابق) برشلونة  زنقة  (42

صفرو)31111)فاس املغرب

عنوانه(ا)) منتصر  انوار  السيد 

املعراج) شارع  (83 رقم) املجد  اقامة 

حي االمل طريق صفرو)31111)فاس)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (28 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)3139.

919I

جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

ART GRUE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

شارع الحسن األول، إقامة باب 

العقلة د، الطابق األر�شي، تطوان 

تطوان، 93111، تطوان املغرب

ART GRUE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

العزيزية شارع اململكة العربية 

السعودوة،الطابق 3، رقم 21. 

طنجة طنجة 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117751

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (14

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ART (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GRUE
تجميع) (* (: غرض الشركة بإوجاز)

وتفكيك وصيانة االت البناء.
البناء) آالت  وبيع  استيراد  (* (

وأجزائها.
)*)األعمال الكهروميكانيكية

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
العربية) اململكة  شارع  العزيزية 
السعودوة،الطابق)3،)رقم)21.)طنجة)

طنجة)91111)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: حرافي) اشرف  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد اشرف حرافي عنوانه(ا))حي)
احريق شارع الفراشة رقم)57)مرتيل)

93151)مرتيل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اشرف حرافي عنوانه(ا))حي)
احريق شارع الفراشة رقم)57)مرتيل)

93151)مرتيل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)243811.
911I

BUREAU ESSOUFYANI

SN2SUD LAAYTRAV
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE(MAROC

SN2SUD LAAYTRAV شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي 
رشيد بلوك F رقم 84 الطابق الثالث 

العيون - 71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37293
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (29
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SN2SUD LAAYTRAV
أشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
الشمسية) الطاقة  تركيب  (- البناء)
(- املتجددة) الطاقة  أعمال  جميع  (-

التشجير والري–)أشغال متعددة...
عنوان املقر االجتماعي):)حي موالي)
رشيد بلوك)F)رقم)84)الطابق الثالث)

العيون)-)71111)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد إسماعيل بوطيب):)1.111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
بوطيب) إسماعيل  السيد 
عنوانه(ا))دوار اعناتن صاكة)35111 

جرسيف املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
بوطيب) إسماعيل  السيد 
عنوانه(ا))دوار اعناتن صاكة)35111 

جرسيف املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (31 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2121)تحت رقم)2125.

911I
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مكتب الشنتوف

INARA TRANSFERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الشنتوف
شارع الحسن الثاني الطابق االول 

رقم 9 ، 93111، تطوان املغرب
INARA TRANSFERT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الخالق الطريس تجزئة االنارة رقم 
59 تطوان تطوان 94111 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29845
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) (2121 ووليوز) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 INARA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRANSFERT
تحويل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

األموال.
عنوان املقر االجتماعي):)شارع عبد)
رقم) االنارة  تجزئة  الطريس  الخالق 
تطوان) (94111 تطوان) تطوان  (59

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة كوكب لحلو):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
السيدة لطيفة قوبع):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) لحلو  كوكب  السيدة 
تجزئة) الطريس  الخالق  عبد  شارع 
االنارة رقم)59)تطوان)94111)تطوان)

املغرب.

عنوانه(ا)) قوبع  لطيفة  السيدة 
تجزئة) الطريس  الخالق  عبد  شارع 
االنارة رقم)59)تطوان)94111)تطوان)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) لحلو  كوكب  السيدة 
تجزئة) الطريس  الخالق  عبد  شارع 
االنارة رقم)59)تطوان)94111)تطوان)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (25 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2121)تحت رقم)1721.

912I

SUD INVEST CONSULTING

AILES SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة القبطان اريكي اقامة اوزيس 

 GUELIZ، 11 الطابق 2 الشقة رقم
40000، MARRAKECH(MAROC

AILES SERVICES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الحسن الثاني اقامة فجوة عمارة ب 
الطابق االول رقم 6 الحي الصناعي 

املنارة ماكش - 41121 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116599

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AILES (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SERVICES
تقدوم) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الخدمات لألفراد والشركات.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الحسن الثاني اقامة فجوة عمارة ب)
الحي الصناعي) (6 الطابق االول رقم)
مراكش) (41121 (- ماكش) املنارة 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة.
 21.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (111 (: السيدة سارة مهم)

بقيمة)111)درهم للحصة.
 111 (: الصبار) عائشة  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) مهم  سارة  السيدة 
تجزئة ر�شى الزنقة)17)رقم)4)سيدي)

وحي وجدة)61121)وجدة املغرب.
السيدة عائشة الصبار عنوانه(ا))
 8 الشقة) (566 تجزئة الشرف عمارة)

الطابق)3 41111)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) مهم  سارة  السيدة 
تجزئة ر�شى الزنقة)17)رقم)4)سيدي)

وحي وجدة)61121)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز) (11 التجارية بمراكش بتاريخ)

2121)تحت رقم)125628.
913I

BUREAU ESSOUFYANI

SN2 EXPLOI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE(MAROC

SN2 EXPLOI شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي 
رشيد بلوك F رقم 84 العيون - 

71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37291

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (29

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SN2 (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EXPLOI

أشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
الترويج العقاري) (- الكبرى واملتعددة)

البضائع) نقل  (– أشكاله) بجميع 

للحساب الخاص ولحساب الغير.

عنوان املقر االجتماعي):)حي موالي)
(- العيون) (84 رقم) (F بلوك) رشيد 

71111)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: كطاف) الخالق  عبد  السيد 

درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

كطاف) الخالق  عبد  السيد 
عنوانه(ا))378)زنقة سبتة حي التقدم)

65811)توريرت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

كطاف) الخالق  عبد  السيد 
عنوانه(ا))378)زنقة سبتة حي التقدم)

65811)توريرت املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (31 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2121)تحت رقم)2124.

914I
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ائتمانية زهير

QIBO ELEC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية زهير
زنقة ابن عائشة عمارة باريس 

الطابق التالت مكتب رقم 11 كيليز 
مراكش ، 41111، مراكش املغرب
QIBO ELEC شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

لحكاكمة رقم 3 السويهلة - 41111 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116531

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (26
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 QIBO (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.ELEC
:)مقاول في) غرض الشركة بإوجاز)
اقل) (توظيف  الكهربائية) التركيبات 
في) مقاول  (/ اشخاص)) عشرة  من 

البناء)واالشغال املختلفة.
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 41111 (- السويهلة) (3 لحكاكمة رقم)

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: قيبوش) الرحيم  عبد  السيد 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

قيبوش) الرحيم  عبد  السيد 
زمران) الشاوي  اوالد  دوار  عنوانه(ا))
قلعة) (43111 القلعة) الشرقية 

السراغنة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
قيبوش) الرحيم  عبد  السيد 
زمران) الشاوي  اوالد  دوار  عنوانه(ا))
قلعة) (43111 القلعة) الشرقية 

السراغنة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ) بمراكش  التجارية 
رقم) تحت  (2121 وونيو) (29

.M16_21_2313127

915I

AMOURI CONSULTING

 KADIRI ET ALAMI«
 PROMOTION

IMMOBILIERE «KAPI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMOURI CONSULTING
 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble
 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC
 KADIRI ET ALAMI«

 PROMOTION IMMOBILIERE
KAPI« شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
حسن إبن تابت إقامة السعادة 

شقة 5، فاس املغرب - 31111 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68135

 19 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 أبريل)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

متبوعة) الشركة  تسمية 
بمختصر) اإلقتضاء) عند 
 KADIRI ET ALAMI» (: تسميتها)
 PROMOTION IMMOBILIERE

.»KAPI
الترويج) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
البناء،) األرض،) تقطيع  العقار،)

الشراء)؛
املتكونة) أو  العارية  بيع األرا�شي  ـ)
منهي،) من مباني ذات سكن تجاري،)

إداري أو اجتماعي)؛
ـ)إنشاء)مبنى لألغيار أو لنفسه من)

أجل البيع)؛.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
السعادة) إقامة  تابت  إبن  حسن 
شقة)5،)فاس املغرب)-)31111)فاس)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
511)حصة) (: السيد عمر قادوري)

بقيمة)111)درهم للحصة.
511)حصة) (: السيد دريس علمي)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 1 عنوانه(ا)) قادوري  عمر  السيد 
شارع نابغة الدوبياني شارع عالل بن)

عبد هللا فاس)31111)فاس املغرب.
 16 السيد دريس علمي عنوانه(ا))
 31111 شارع مدوونة األطلس فاس)

فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 1 عنوانه(ا)) قادوري  عمر  السيد 
شارع نابغة الدوبياني شارع عالل بن)

عبد هللا فاس)31111)فاس املغرب
 16 السيد دريس علمي عنوانه(ا))
 31111 شارع مدوونة األطلس فاس)

فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)27)ماي)2121 

تحت رقم)2558.

916I

iso(fidus

 LE BARNUM SERVICE

MAROC

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

iso(fidus

حي األمال 12 رقم 41 مكتب رقم 16 

طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء ، 

29641، دارالبيضاء املغرب

 LE BARNUM SERVICE MAROC

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

بتجزئة النجاح عمارة د شارع محمد 

السادس الدروة برشيد - 26111 

برشيد املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.11215

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت) (2121 وونيو) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):

جابر) عبدهللا  (ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (311

(ة))حسن) 311)حصة لفائدة السيد)

جوماي بتاريخ)14)وونيو)2121.

جابر) عبدهللا  (ة)) السيد) تفويت 

311)حصة اجتماعية من أصل)311 

حصة لفائدة السيد)(ة))أووب بوحفة)

بتاريخ)14)وونيو)2121.

جابر) عبدهللا  (ة)) السيد) تفويت 

311)حصة اجتماعية من أصل)311 

حصة لفائدة السيد)(ة))حسن برود)

بتاريخ)14)وونيو)2121.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (

ووليوز) (11 االبتدائية ببرشيد بتاريخ)

2121)تحت رقم)839.

917I
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GEANT CONSEIL

COMUNIX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GEANT CONSEIL
 LOT(IZDIHAR(N° 183 APT
 1 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
COMUNIX شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
عالل الفا�شي مجموعة االحباس 
2 عمارة أ الشقة رقم 21 الطابق 

الخامس مراكش. - 41171 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115519

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COMUNIX
غرض الشركة بإوجاز):)بيع أجهزة)
للمكاتب) اآللي  والتشغيل  الكمبيوتر 
والبصرية) السمعية  واملعدات 

وأنظمة األمن واالتصاالت.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
االحباس) مجموعة  الفا�شي  عالل 
الطابق) (21 رقم) الشقة  أ  عمارة  (2
مراكش) (41171 (- الخامس مراكش.)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: امزاوط) وونس  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) امزاوط  وونس  السيد 
الحي املحمدي تجزئة االحباس سقر)

رقم)189 41111)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) امزاوط  وونس  السيد 
الحي املحمدي تجزئة االحباس سقر)

رقم)189 41111)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (12 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)-.

918I

ANATOLIA CONSULTING

BAHYATRADE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BAHYATRADE
رقم 621، الطابق السفلي، مسار، 
طريق أسفي ، 41111، مراكش 

املغرب
BAHYATRADE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 621، 
الطابق السفلي، مسار، طريق أسفي 

- 41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116365
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BAHYATRADE
تصنيع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

منتجات املخابز واملعجنات،
تشغيل أعمال املخابز واملعجنات)

بأي شكل من األشكال)،

الغذائية) املنتجات  وبيع  شراء)
بجميع أشكالها)،)وبصفة عامة جميع)
للبيع في املوقع أو) (، املواد الغذائية)

ألخذها.
واالحتفاالت) املناسبات  تنظيم 
وحفالت الزفاف وحفالت االستقبال)
والكوكتيالت وخدمة تقدوم الطعام)

والتموين والتدريب)
وسمسرة) وتجارة  وبيع  شراء)
جميع) وتوزيع  وتسويق  وتمثيل 

األشياء)واملنتجات واملواد والسلع)؛
تجارة الجملة والتجزئة؛

الخدمات التجارية بجميع أنواعها:)
وكيل بالعمولة)،)مزود أعمال...)؛

املتعلقة) والخدمات  األعمال 
بالكائن أعاله)؛

تشغيل مواقع التجارة اإللكترونية)
(، اإلنترنت) مواقع  وتشغيل  (نشر 
،)نشر) مبيعات التجزئة عبر اإلنترنت)

املحتوى اإللكتروني)،...))؛
خدمات االستشارات والدعم)؛

(، بأي وسيلة) (، مشاركة الشركة)
بشكل مباشر أو غير مباشر)،)في جميع)
بالغرض) تتعلق  قد  التي  العمليات 
شركات) إنشاء) طريق  عن  منها 
أو االكتتاب) (، أو املساهمة) (، جدودة)
الشركة) حقوق  أو  األسهم  شراء) أو 
(، إنشاء) (، أو االندماج أو غير ذلك) (،
أو) األصول  جميع  على  االستحواذ 
املؤسسات التجارية أو تأجيرها)؛)أخذ)
نقل جميع) أو  أو استغالل  أو حيازة 
املتعلقة) االختراع  وبرأت  العمليات 

بهذه األنشطة.
العمليات) جميع  (، عام) وبشكل 
أو) املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 
التي) العقارية  أو  املنقولة  أو  املدنية 
قد تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر)
بغرض الشركة أو بأي غرض مشابه)

أو مرتبط..
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)621،)
الطابق السفلي،)مسار،)طريق أسفي)

- 41111)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 (: بنبلعيد) مروان  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

 511 (: التميري) عفاف  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) بنبلعيد  مروان  السيد 

ح م امرشيش زنقة البروهي رقم)214 

41111)مراكش املغرب.

السيدة عفاف التميري عنوانه(ا))

 214 رقم) البروهي  زنقة  امرشيش 

41111)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) بنبلعيد  مروان  السيد 

ح م امرشيش زنقة البروهي رقم)214 

41111)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (24 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)125381.

919I

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

DIRAR AHMED DBAY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

 LOT LAAYOUNE 84

 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE(SAOUADITE 1ER

 ETG(N°12 84 LOT(LAAYOUNE

 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE(SAOUADITE 1ER

 ETG(N°12، 90000، TANGER

MAROC

DIRAR AHMED DBAY شركة 

ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي بني 

ورياغل 2 زنقة 128 رقم 4 طنجة 

91111 طنجة املغرب.

حل شركة



14751الجريدة الرسمية عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121) 

رقم التقييد في السجل التجاري 
.53447

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
2121)تقرر حل) 19)شتنبر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) (DIRAR AHMED DBAY
وعنوان) درهم  (11.111 رأسمالها)
ورياغل) بني  حي  اإلجتماعي  مقرها 
 91111 طنجة) (4 رقم) (128 زنقة) (2
إفالس) (: ل) نتيجة  املغرب  طنجة 

الشركة.
و حدد مقر التصفية ب حي بني)
طنجة) (4 رقم) (128 زنقة) (2 ورياغل)

91111)طنجة املغرب.)
و عين:

املصوري) احمد  السيد(ة))
زنقة) (2 ورياغل) بني  حي  وعنوانه(ا))
املغرب) طنجة  (91111  4 رقم) (128

كمصفي)(ة))للشركة.
املسعودي) اكرام  السيد(ة))
مدشر اوالد عالل قيادة) وعنوانه(ا))
 91154 سيدي اليماني داءرة اصيلة)
(ة)) كمصفي) املغرب  اليمني  سيدي 

للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
املتعلقة بالتصفية):)مكتب التسجيل)

والطابع طنجة)
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
مارس) (19 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)2337.
921I

ACCOMPT CONSULTING

 TRANSPORT LUXE 
ORIENTAL SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD(MOHAMED(ABDOU(N° 18
 BIS(RESIDENCE(HAMZA 3EME
 ETAGE(BUREAU(N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA(MAROC
 TRANSPORT LUXE ORIENTAL 

SARL AU شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 31 نجاح 

تجزئة الجيار طريق طاورت محل 

وجدة - 61111 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37499

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (25

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 TRANSPORT LUXE ORIENTAL

.SARL AU

نقل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع نيابة عن اآلخرين

نقل األمتعة نيابة عن اآلخرين.

عنوان املقر االجتماعي):)31)نجاح)

محل) طاورت  طريق  الجيار  تجزئة 

وجدة)-)61111)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 LTRANSPORT LUXE الشركة)

 ORIENTAL SARL AU SAR : 1.111

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

 1111 (: مسليم) ووسف  السيد 

بقيمة)111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ووسف مسليم عنوانه(ا))

الروداني) إبراهيم  شارع  املحلة  ظهر 

وجدة) (588 رقم) ملسيردي  تجزئة 

61111)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ووسف مسليم عنوانه(ا))
الروداني) إبراهيم  شارع  املحلة  ظهر 
وجدة) (588 رقم) ملسيردي  تجزئة 

61111)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (19 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2121)تحت رقم)2121.
921I

fam consulting

ELECTRIC MOVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fam consulting
 res(koutoubia(center 2 avenue

 hassan(II(gueliz 2 eme(etage(n°9
، 40000، marrakech(maroc

ELECTRIC MOVE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 MAG وعنوان مقرها اإلجتماعي
 1 IMM(E 24 MASSIRA(II

MARRAKECH - 40000 مراكش 
املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116411

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELECTRIC MOVE
 ELECTRIC(:(غرض الشركة بإوجاز

.MOVE
 MAG (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 1 IMM E 24 MASSIRA II
مراكش) (MARRAKECH - 41111

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  -األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

 NORDINE SOUFIAN السيد)
 HAY INARA BLOC C عنوانه(ا))
 8( N°239( MARRAKECH( 40000

مراكش املغرب.
 NORDINE السيد)
 HAY عنوانه(ا)) (ABDERAHIM
 INARA( BLOC( C( 8( N°239
مراكش) (MARRAKECH 41111

املغرب.
 NORDINE AYMANE السيد)
 HAY INARA BLOC C عنوانه(ا))
 8( N°239( MARRAKECH( 40000

مراكش املغرب.
 NORDINE WISSAL السيدة)
 HAY INARA BLOC C عنوانه(ا))
 8( N°239( MARRAKECH( 40000

مراكش املغرب.
 RACHID ITTO السيدة)
 HAY INARA BLOC C عنوانه(ا))
 8( N°239( MARRAKECH( 40000

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 NORDINE SOUFIAN السيد)
 HAY INARA BLOC C عنوانه(ا))
 8( N°239( MARRAKECH( 40000

مراكش املغرب)
 NORDINE السيد)
 HAY عنوانه(ا)) (ABDERAHIM
 INARA( BLOC( C( 8( N°239
مراكش) (MARRAKECH 41111

املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (25 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)185426.

922I

SALAFEG

 MATERIAUX DE
CONSTRUCTION NAJI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

SALAFEG
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شارع محمد بوزيان، إقامة فرحتين 

15، الطابق األول، الرقم 3 الدار 

البيضاء ، 21711، الدار البيضاء 

املغرب

 MATERIAUX DE

CONSTRUCTION NAJI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 149شارع 

اللة أسماء مجموعة 8 سيدي مومن 

جدود. - 21412 الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.74759

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

2121)تم تحويل) 11)وونيو) املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 8 مجموعة) أسماء) اللة  »149شارع 

21412)الدار) (- سيدي مومن جدود.)

الغالم) أهل  (:» إلى) املغرب«) البيضاء)

(- البرنو�شي) سيدي  مومن  سيدي 

21111)الدار البيضاء)املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 29 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784712.

923I

BUSINESS CENTER.COM

INEO CONSULTING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 21391، 

الدارالبيضاء املغرب

INEO CONSULTING شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع انفا، 
5 طابق االر�شي شارع لحسن بصري 

- 21111 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.364343

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) (2121 وونيو) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 JULIA SFEZ (ة)) السيد) تفويت 
751)حصة اجتماعية من أصل)751 
 JOELLE (ة)) السيد) لفائدة  حصة 

PEREZ)بتاريخ)15)وونيو)2121.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ووليوز)2121)تحت رقم)785243.

924I

SMART AUDIFIN SARL

VERALGO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SMART AUDIFIN SARL
 45BD(MOHAMED(V(N 17 ،

90000، TANGER(MAROC
VERALGO شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
العزيزية شارع اململكة العربية 

السعودوة رقم 21 - 91111 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117941

 23 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو)
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VERALGO
مطعم) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

للوجبات الخفيفة.

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
العربية) اململكة  شارع  العزيزية 
طنجة) (91111  -  21 السعودوة رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: السيد إبن واسين لطفي)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد إبن واسين لطفي عنوانه(ا))
 511 رقم) د25) عمارة  لوتنور  إقامة 

91111)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد إبن واسين لطفي عنوانه(ا))
 511 رقم) د25) عمارة  لوتنور  إقامة 

91111)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (29 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)243988.
925I

مكتب العريش لالستشارة

IT-NORTHAFRIQUE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب العريش لالستشارة
254 موالي علي الشريف الطابق 
الثالث ، 65811، تاوريرت املغرب

IT-NORTHAFRIQUE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 599 
زنقة تاونات حي السالم ،الطابق 
 TAOURIRT 65811 - االوال

 MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1347
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (11

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

IT- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NORTHAFRIQUE

بإوجاز:) الشركة  غرض 

 DEVELOPPEMENT  (1

 INFORMATIQUE

 SERVICES ET  (2

 COMMUNICATION،( DESIGN

ET INFOGRAPHIE

عنوان املقر االجتماعي):)رقم)599 

،الطابق) السالم) حي  تاونات  زنقة 

 TAOURIRT  65811 (- االوال)

.MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 31.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد والغوب عبد الكريم):)311 

حصة بقيمة)100،00)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الكريم) عبد  والغوب  السيد 

شيكر) بني  ازمورا  دوار  عنوانه(ا))

62111)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الكريم) عبد  والغوب  السيد 

شيكر) بني  ازمورا  دوار  عنوانه(ا))

62111)الناظور املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بتاوريرت بتاريخ)11)ووليوز)

2121)تحت رقم)295.

926I
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BUSINESS CENTER.COM

INEO CONSULTING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدود للشركة

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 21391، 

الدارالبيضاء املغرب

INEO CONSULTING شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع انفا، 
5 طابق االر�شي شارع لحسن بصري 

- 21111 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.364343

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم تعيين) (2121 وونيو) (15 املؤرخ في)

بريز) مسير جدود للشركة السيد(ة))

جويل كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ووليوز)2121)تحت رقم)785243.

927I

JALAL EL HOUSSINE 

توتال بويلدنغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجارية أو شعار)

JALAL EL HOUSSINE

26 شارع مرس السلطان طابق 1 

رقم3 سيدي بليوط ، 21131، الدار 

البيضاء املغرب

توتال بويلدنغ «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 11 زاوية 

اميمة الساوح وابو يعلى افراني 

املعاريف - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.

«إضافة تسمية تجارية أو شعار«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.467591

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) (2121 وونيو) (13 في) املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
Café le Beaubourg

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
 31 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784845.
928I

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM 

 STE COMPTOIR DE VENTE
D›ALLUMINUM M›HAMID

إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM
 APPT(N° 1 RDC(IMM(G58

 RES AL IHSSANE RTE DE SAFI
 MARRAKECH ، 400000،

MARRAKECH MAROC
 STE COMPTOIR DE VENTE
 D›ALLUMINUM M›HAMID
«شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 219 
الطابق السفلي اسكجور 1 املحاميد 

- 41111 مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.37727

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)11)ماي)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ونص  الذي  (:1- رقم) قرار 
ماولي:)رفع رأسمال الشركة بما قدره)
رأسمال) ليصل  درهم  (811.111.11
درهم) (1.113.111.11 إلى) الشركة 
ودلك بإصدار)8111حصة اجتماعية)
درهم للحصة) (111 جدودة من فئة)
بدمج) (- ولي:) كما  ودلك  الواحدة 
للسنوات) الرصيد  ترحيل  من  جزء)
قدره811.111.11  بما  السابقة 
حصة) (8111 يعادل) ما  أي  درهم 
اجتماعية.)-)بعد توزيع رفع الرأسمال)
على الشركاء)أصبح رأس مال الشركة)
درهم) (1.113.111.11 في) محدد 
مقسمة إلى)11.131حصة اجتماعية)

111)درهم للحصة الواحدة) من فئة)
انجار عبد) السيد  التالي:) النحو  على 
شيروك) والسيدة  حصة  (8914 هللا)

رقية)2226حصة
على) ونص  الذي  (:2- رقم) قرار 
من) الشركة  اسم  تغيير  ماولي:)
 STE COMPTOIR DE VENTE
إلى (D’ALLUMINUM M’HAMID

 STE COVALUM
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
الذي ونص على) الثاني:) بند رقم 
 STE اسم) الشركة  تأخذ  ماولي:)

COVALUM
ونص) الذي  السادس:) رقم  بند 
القرار) أحكام  وبموجب  ماولي:) على 
بتاريخ) الوحيد  للمساهم  االستثنائي 
11/15/2121)،)تمت زيادة رأس املال)
بمقدار)811.111.11)درهم)،)على أن)
درهم) (1.113.111.11 وتم زيادته إلى)
تعود إلى)-السيد انجار عبد هللا مبلغ)
891.411.11)درهم والسيدة شيروك)

رقية مبلغ)222.611.11)درهم
الذي ونص على) بند رقم السابع:)
تم تحدود رأس مال الشركة) ماولي:)
بمبلغ)1.113.111.11درهم)،)مقسمة)
 111.11 بقيمة) حصة  (11.131 إلى)
بالكامل) مدفوعة  (، منها) لكل  درهم 
السيد انجار عبد هللا) (: وكلها تخص)
والسيدة شيروك) (81% حصة) (8914

رقية)2226حصة)21%
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (14 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)124975.
929I

AITOUNA MOHAMED

لم أوفيس
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AITOUNA MOHAMED
 RUE(ANTAKI(N29 ، 90000،

TANGER MAROC
لم أوفيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
األر�شي ج رقم 4 مجمع مفتاح الخير 

، طريق الرباط ، حي البدريوين ، 
طنجة - 91111 طنجة اململكة 

املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117963
بمقت�شى عقد حر مؤرخ في)21)ماي)
األسا�شي) القانون  إعداد  تم  (2121
لشركة ذات مسؤلية محدودة ذات)

الشريك الوحيد باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
لم) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

أوفيس.
تأجير) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

جميع العقارات مفروشة ومرتبة.
الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
األر�شي ج رقم)4)مجمع مفتاح الخير)،)
طريق الرباط)،)حي البدريوين)،)طنجة)

- 91111)طنجة اململكة املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسمال  مبلغ 

100.000،00)درهم،)مقسم كالتالي:
 -

(: األندل�شي) مهدي  هيثم  السيد 
1111)بقيمة)111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

األندل�شي) مهدي  هيثم  السيد 
فيال) تشيكا  تخصيص  عنوانه(ا))
بوبانا)91111)طنجة اململكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
األندل�شي) مهدي  هيثم  السيد 
فيال) تشيكا  تخصيص  عنوانه(ا))
بوبانا)91111)طنجة اململكة املغربية

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (31 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)244117.
931I
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fiding(sarl

BEST GLOVER بست كلوفر
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiding(sarl

 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER(MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC

BEST GLOVER بست كلوفر شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 217 

تجزئة الشهدوة 2 املنصور - 51111 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52481

 18 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 فبراور)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BEST (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

GLOVER)بست كلوفر.

استيراد) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املواد) ومشتقاته،) العسل  وتصدور 

الغدائية

تجارة العسل واملواد الغدائية.
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)217 

 51111 تجزئة الشهدوة)2)املنصور)-)

مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد خموش جمال):)311)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.

رشيد) موالي  االدري�شي  السيد 

درهم) (111 بقيمة) حصة  (711  :

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) جمال  خموش  السيد 

37 51111)خنيفرة) حي مبروكة رقم)

املغرب.

رشيد) موالي  االدري�شي  السيد 

23)زون السعدوين املدونة) عنوانه(ا))

الجدودة)51111)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

رشيد) موالي  االدري�شي  السيد 

23)زون السعدوين املدونة) عنوانه(ا))

الجدودة)51111)مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

مارس) (14 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2121)تحت رقم)1119.

931I

ERRIFAI MOHAMMED

CA VILLAGE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ERRIFAI MOHAMMED

 RCE(MAKKA(MOKARAMA(N°7

 APPT(N°10 RUE(SIOUL(HAY

 OUAFAE 2 ROUTE(SEFROU ،

31111، فاس املغرب

CA VILLAGE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 تجزئة 

جبل تغات واد فاس عمارة 7 اقامة 

االندلس متجر 1 - 31111 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67419

 19 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 مارس)

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VILLAGE

مقهى) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

تشغل شخصين أو أكثر.

تجزئة) (7 (: عنوان املقر االجتماعي)

اقامة) (7 جبل تغات واد فاس عمارة)

فاس) (31111  -  1 متجر) االندلس 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد الخرشا�شي):)1.111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الخرشا�شي) محمد  السيد 

موالي) درب  (12 رقم) عنوانه(ا))

 31111 اسماعيل الطالعة الصغرى)

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

جيمس) ليون  فرناندوز  السيد 

عنوانه(ا))الوالوات املتحدة االمريكية)

31111)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

أبريل) (21 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2121)تحت رقم)1919.

932I

مكتب ب.)ميد لالستشارات

كاب ريف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب ب. ميد لالستشارات

21 زنقة 53 حي الكندي ، 62111، 

الناظور املغرب

كاب ريف شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

املستوصف بني انصار - 62151 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22437

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

كاب) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
ريف.

شركة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

واملقاهي) املطاعم  في  متخصصة 

وتوزيع االكالت الخفيفة.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 62151 (- انصار) بني  املستوصف 

الناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (511 (: السيدة هدى علم)

بقيمة)111)درهم للحصة.

 511 (: السيدة لطيفة واحجوجو)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) علم  هدى  السيدة 

 62151 انصار) بني  املستوصف  حي 

الناظور املغرب.

واحجوجو) لطيفة  السيدة 

عنوانه(ا))حي املستوصف بني انصار)

62151)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) علم  هدى  السيدة 

 62151 انصار) بني  املستوصف  حي 

الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

29)وونيو) االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)2637.

933I
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CABINET BENHASSAN SARL AU

WORLD BATIMENT
إعالن متعدد القرارات

 CABINET BENHASSAN SARL

AU

درب خالد زنقة 43 رقم 5 ق.ج ، 

21441، الدارالبيضاء املغرب

WORLD BATIMENT «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 17 ساحة 

شارل نيكول شقة 2 الطابق 7 - - 

الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.274831

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)24)ماي)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)

حصص) تفويت  (11- رقم) قرار 

ماولي:) على  ونص  الذي  (: اجتماعية)

من) اجتماعية  حصة  (1111 تفويت)

لفائد) الحساني  معاد  السيد  طرف 

السيد ووسف مرباح)

قرار رقم)-12)التسيير):)الذي ونص)

ووسف) السيد  تعيين  ماولي:) على 

مرباح مسير وحيد للشركة ملدة غير)

محددة وقبول استقالة السيد معاد)

الحساني من مهام التسيير)

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

راسمال) (- (7 رقم) البند  رقم  بند 

ماولي:) على  ونص  الذي  (: الشركة)

درهم) (111111 راسمال الشركة هو)

حصة اجتماعية) (1111 مقسمة الى)

على) موزع  حصة  لكل  درهم  (111

الشركاء)كاالتي):)السيد ووسف مرباح)

حصة) (1111 يعني) درهم  (111111

اجتماعية)

بند رقم التسيير):)الذي ونص على)

ماولي:)تسير الشركة من طرف السيد)

للشركة) وحيد  مسير  مرباح  ووسف 

ملدة غير محددة.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2121)تحت رقم)781333.

934I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة)

ورزازات

 SOCIETE «MATRIX VERT »
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 45111، 

ورزازات املغرب
 SOCIETE »MATRIX(VERT » SARL

AU شركة ذات مسؤلية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي درعة - 
47911 زاكورة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3581

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (13
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE(»MATRIX(VERT(»(SARL

.AU
مقاول) (* (: غرض الشركة بإوجاز)
أعمال البستنة واملساحات الخضراء
*)مقاول البناء)واالشغال املختلفة)
الري) أعمال  تركيب  مقاول  (*

بالتنقيط.
عنوان املقر االجتماعي):)حي درعة)

- 47911)زاكورة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد باجا لحسن):)1.111)حصة)
بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد باجا لحسن عنوانه(ا))دوار)
زاكورة) (47911 تكمي وزرو بني زولي)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد باجا لحسن عنوانه(ا))دوار)
زاكورة) (47911 تكمي وزرو بني زولي)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (31 بتاريخ) بزاكورة  االبتدائية 

2121)تحت رقم)-.
935I

CABINET ASOFI

 VASTGOED
DEVELOPMENT
إعالن متعدد القرارات

CABINET ASOFI
 5AV DE LA MARCHE VERTE RES
 ASSAFIR(BLOC(B(N°7 TANGER،

90000، TANGER(MAROC
 VASTGOED DEVELOPMENT
«شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: طنجة 5 
شارع املسيرة الخضراء اقامة السفير 

بلوك ب رقم 7 - 91111 طنجة 
املغرب.

«إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.113923
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)17)وونيو)2121
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
•)تفويت جميع حصص السيد حسن)
االخضر للسيد حسن اليزغي)،)املغربي)
(، (S827327 رقم) (CIN صاحب) (،
سهم)) (13) الثالثة) األسهم  جميع 

عبد) وللسيد  منهما  لكل  درهم  (111
صاحب) (، مغربي) (، الطرزتي) القادر 
مجموع) (، (NM816235 رقم) (CIN
))111)درهم)

ً
)(41)سهما

ً
األربعين سهما

(، لكل منهما وللسيد إبراهيم الوكيلي)
 S511925(رقم(CIN(مغربي)،)صاحب
((

ً
سهما (41) األربعين) األسهم  جميع 

111)درهم لكل منهما
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
•)الرفع من راس املال االجتماعي من)
درهم) (12.111 الى) درهم  (11.111
ذلك عن طريق اصدار مقابل القيمة)
من) اجتماعية  حصة  (21 االسهمية)
فئة)111)درهم للواحدة تستوفى كليا)
عند االكتتاب)•)وقرر الشركاء)تعدول،)
وفًقا لذلك،)على النحو التالي،)املادتين)

6)و7)من النظام األسا�شي
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)
أسهم الشركة وتم تخصيص األسهم)
املكتتب بها واملدفوعة بالكامل نقًدا)
مرقمة) وجميعها  (، االكتتاب) عند 
بالنسب التالية إلى:) (، (121 إلى) (1 من)
بحد) (--------- السيد حسن اليزغي) (-
أق�شى أربعين)(41))سهًما بقيمة مائة)
القادر) عبد  السيد  (- درهم.) ((111(
أق�شى) بحد  (--------------- الطرزتي)
أربعين)(41))سهًما بقيمة مائة)(111) 
درهم.)-)السيد ابراهيم الوكيلي)-----
سهًما) ((41) بحد أق�شى أربعين) (-----
بقيمة مائة)(111))درهم.)إجمالي مائة)

وعشرون)(121))مشاركة اجتماعية
بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)
التالية) الشركاء) وقوم  املساهمات 
(
ً
نقدا املساهمات  بتقدوم  أسماؤهم 
وهي:)-)السيد حسن اليزغي أربعة آالف)
السيد عبد القادر) (- درهم) ((4،000(
 (4111) آالف) أربعة  (---- الطرزتي)
درهم)-)السيد ابراهيم الوكيلي أربعة)
أو ما مجموعه) درهم  ((4111) آالف)

اثنا عشر ألف)(12111))درهم
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (31 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)6167.
936I
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LOYAL MANAGEMENT

 PROFESSIONNEL 
ACADEMY H.K ELEGANCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LOYAL MANAGEMENT
 RES(DOS(MARES 3EME(ETAGE

 N°37 AV(MED(V(TANGER ،
90000، TANGER(MAROC

 PROFESSIONNEL ACADEMY 
H.K ELEGANCE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
الشاطئ 11 شارع اليمن وسناء 
طابق 4 رقم 12 طنجة - 91111 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117687
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (11
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 PROFESSIONNEL ACADEMY

.H.K ELEGANCE
مركز) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

التدريب في مهن التجميل.
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الشاطئ)11)شارع اليمن وسناء)طابق)
طنجة) (91111 (- طنجة) (12 رقم) (4

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.
 71.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 711 (: كوثر) القا�شي  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) كوثر  القا�شي  السيدة 
 3 الشطر) النور  الحسني  مركب 
اقامة أ رقم)14)طنجة)91111)طنجة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) كوثر  القا�شي  السيدة 
 3 الشطر) النور  الحسني  مركب 
اقامة أ رقم)14)طنجة)91111)طنجة)

املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (22 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)5814.

937I

مكتب معيشة للحسابات واألستشارات الجبائية

FLOTTA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات 
واألستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E رقم 22 -- سيدي 
سليمان ، 14211، سيدي سليمان 

املغرب
FLOTTA شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 
رقم 3 اقامة الياسمين رقم 25 شارع 
يعقوب املنصور - 14111 القنيطرة 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61395
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (22
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FLOTTA
نقل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين.
مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم)3)اقامة الياسمين رقم)25)شارع)
القنيطرة) (14111 (- يعقوب املنصور)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: نجار) سكينة  السيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة سكينة نجار عنوانه(ا))حي)
خريبكة الزنقة)11)الرقم)12 14211 

سيدي سليمان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سكينة نجار عنوانه(ا))حي)
خريبكة الزنقة)11)الرقم)12 14211 

سيدي سليمان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 11 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

ووليوز)2121)تحت رقم)-.
938I

idaraty

بسباس مود
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

idaraty
 rue(tarik(ibn(ziad(n)105 2eme

 etage(n 3 tanger ، 90000،
tanger maroc

بسباس مود شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
اوكومبا الطابق 1 رقم 2 العوامة - 

91111 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.116139

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 وونيو) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(ة))ر�شى بن ووسف)
51)حصة اجتماعية من أصل)1.111 
نادوة) (ة)) السيد) لفائدة  حصة 

بسباس بتاريخ)17)وونيو)2121.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
وونيو) (31 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)6168.
939I

مكتب املحاسبة الصالحي

SOCIETE ROBOT CLIM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املدونة املنورة عمارة اليعقوبي 
الطابق الثالث الشقة رقم 6 وجدة ، 

61111، وجدة ااملغرب
SOCIETE ROBOT CLIM شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ضهر ملحلة 
تجزئة بلحسين القطعة رقم 636 - 

61111 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37625
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) (2121 مارس) (15
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE ROBOT CLIM
غرض الشركة بإوجاز):)1/أشغال)

البناء)واألشغال املختلفة.
واملكيفات) التبرود  أشغال  (/2

الهوائية.
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3/أشغال الترصيص والكهرباء.
4/بيع املكيفات الهوائية.

وشراء) الشمسية:بيع  الطاقة  (/5
وتركيب األلواح الشمسية..

ضهر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم) القطعة  بلحسين  تجزئة  ملحلة 

636 - 61111)وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.
الشركة:) رأسمال  مبلغ 

100.000،00)درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: عيساوي) عادل  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عادل عيساوي عنوانه(ا))
256)رقم الشقة) اقامة النصر عمارة)

1 61111)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عادل عيساوي عنوانه(ا))
256)رقم الشقة) اقامة النصر عمارة)

1 61111)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (28 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2121)تحت رقم)2347.
941I

STE FIDUCAT

STE AZ SIDI MOUSSA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدود للشركة

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme(ETAGE(N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،
Marrakech(MAROC

STE AZ SIDI MOUSSA شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

سيدي مو�شى رقم 4/384 قيادة 
تسلطانت طريق اوريكا كلم 9 

مراكش - 41111 مراكش املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.82237

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم تعيين) (2121 وونيو) (12 املؤرخ في)
أكرم) مسير جدود للشركة السيد(ة))

الكبيرة كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (29 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم)7879.

941I

comptasultlta sarl

PROF CA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

comptasultlta sarl
تجزئة خدوجة زنقة واد ورغة الرقم 
241 الطابق االول الدروة برشيد ، 

26212، الدروة املغرب
PROF CA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

خدوجة الرقم 134 الطابق األر�شي - 
26212 الدروة برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
15413

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 PROF (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.CA
تاجير) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
خدوجة الرقم)134)الطابق األر�شي)-)

26212)الدروة برشيد املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 511 (: الصحراوي) كمال  السيد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

 511 (: البقالي) ووسف  السيد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الصحراوي) كمال  السيد 
 212 عنوانه(ا))تجزئة خدوجة الرقم)

26212)الدروة املغرب.
عنوانه(ا)) البقالي  ووسف  السيد 

15)بلوك)K 26212)الدروة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) البقالي  ووسف  السيد 

15)بلوك)K 26212)الدروة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (29 بتاريخ) ببرشيد  االبتدائية 

2121)تحت رقم)831.

942I

fiding(sarl

PASADENA ICE بازادينا ايس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiding(sarl
 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER(MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

PASADENA ICE بازادونا ايس 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الزاهية رقم 161 بوفكران - 51111 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52731
 15 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 فبراور)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

PASADENA ICE)بازادونا ايس.

اشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

متنوعة

تجارة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 51111 (- 161)بوفكران) الزاهية رقم)

مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 911 (: الحمو�شي) احمد  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

 111 (: الحمو�شي) ووسف  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد احمد الحمو�شي عنوانه(ا))

اوفني) زنقة  (4 رقم) الحبوس  عمارة 

مكناس) (51111 الجدودة) املدونة 

املغرب.

الحمو�شي) ووسف  السيد 

 4 رقم) الحبوس  عمارة  عنوانه(ا))

 51111 زنقة اوفني املدونة الجدودة)

مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد احمد الحمو�شي عنوانه(ا))

اوفني) زنقة  (4 رقم) الحبوس  عمارة 

مكناس) (51111 الجدودة) املدونة 

املغرب

الحمو�شي) ووسف  السيد 

 4 رقم) الحبوس  عمارة  عنوانه(ا))

 51111 زنقة اوفني املدونة الجدودة)

مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

مارس) (22 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2121)تحت رقم)1464.

943I
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2A CONSEIL

JAMIL ASSISTANCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

2A CONSEIL
 CASABLANCA LOTISSEMENT

 EL(KHEIR(N 338 2EME
 ETAGE SIDI MAAROUF A
 COTE DE COLLEGE ABOU
 BAKR(ESSEDIK، 20100،

CASABLANCA MAROC
JAMIL ASSISTANCE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سمية الطابق الرابع عمارة رقم 82 
رقم الشقة 16 بلمري الدار البيضاء 

- 21111 الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

518619
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (15
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 JAMIL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ASSISTANCE
الغرض) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
من) كل  في  القيام  هو  الشركة  من 
املغرب والخارج إما لحسابها الخاص)

أو لحساب الغير:
)مشغل سيارة إسعاف

)التمريض في املنزل
)املساعدة الطبية

)إنقاذ اإلسعاف والرعاوة الطارئة
)خدمة الَجنازة

)استشارة منزلية
)خدمة الصحة املنزلية

نقل طبي خفيف بسيط مع أو) (

النقل) (- حامل نقالة) (/ دون ممرضة)
الطبي مع الطبيب

)تأجير سيارات إسعاف مع أو دون)
سائق سيارة إسعاف للمدى الطويل)

والقصير.
)اإلخالء)الطبي بالطائرة

)تمرين
تنظيم إقامة الرعاوة الطبية في) (

املغرب والخارج
)تنظيم الحدث الطبي

)تغطية األحداث الطبية
)مساعدة تقنية

الطبية) الكوادر  أبدال  تنظيم  (
الشركات) في  الطبيين  واملساعدون 

واملستشفيات والعيادات الخاصة
)مركز التنظيم الطبي

)الطوارئ على اإلنترنت...
ات الطبية ِعدَّ

ُ
)شراء)وبيع وتأجير امل

العمليات) جميع  أعم،) وبصورة  (
املنقولة والعقارية والتجارية واملالية)
والصناعية املتعلقة بشكل مباشر أو)
غير مباشر باألنشطة املذكورة أعاله)
أو التي وحتمل أن تساعد على تطوير)

الشركة..
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 82 سمية الطابق الرابع عمارة رقم)
رقم الشقة)16)بلمري الدار البيضاء)-)

21111)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: جميل) أسامة  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) جميل  أسامة  السيد 
 32 العمران) مجمع  البيضاء) الدار 
إقامة غيتة زنقة)6)رقم)7 2111)الدار)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) جميل  أسامة  السيد 
 32 العمران) مجمع  البيضاء) الدار 
إقامة غيتة زنقة)6)رقم)7 2111)الدار)

البيضاء)املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784415.

944I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

STE ZOMTRAV SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
عمارة نوميدوا شارع محمد الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 35111، 
تازة املغرب

STE ZOMTRAV SARL AU شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 
النهضة 11 مكرر رقم 12 تازة - 

35111 تازة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.3587

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) (2121 ماي) (28 في) املؤرخ 
شركة) (STE ZOMTRAV SARL AU
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)
 111.111 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
تازة) (12 رقم) مكرر  (11 النهضة) حي 
لعدم) نتيجة  املغرب  تازة  (35111  -

الدخل.
و عين:

السيد(ة))مراد الزوين وعنوانه(ا))
موالي) حي  (2 شقة) املراني  تجزئة 
35111)تازة املغرب كمصفي) ووسف)

(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)28)ماي)2121)وفي حي النهضة)
تازة) (35111 (- تازة) (12 11)مكرر رقم)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (25 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

2121)تحت رقم)357.

945I

BUSINESS AUDITAX

CENTRE PIAGE PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BUSINESS AUDITAX

 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI(CHERIF(B(N17 ، 90010،

TANGER MAROC

CENTRE PIAGE PRIVE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 2 

الحرارين قطعة رقم 1315 - 91111 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.92433

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2121 ماي) (11 في) املؤرخ 

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) (CENTRE PIAGE PRIVE
وعنوان) درهم  (11.111 رأسمالها)

2)الحرارين) مقرها اإلجتماعي الطابق)

طنجة) (91111  -  1315 رقم) قطعة 

املغرب نتيجة ل):)الحل املبكر.

و حدد مقر التصفية ب الطابق)2 

الحرارين قطعة رقم)1315 - 91111 

طنجة املغرب.)

و عين:

السيد(ة))هجر الهالوي وعنوانه(ا))
طنجة البالية ضهر املرسزنقة)14)رقم)

املغرب كمصفي) طنجة  (91111  15

(ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) ومحل  املخابرة  محل  لهم 

بالتصفية) العقود والوثائق املتعلقة 

التعريف) مغربية حاملة لبطاقة  (، (:

 CD173959(الوطنية رقم

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (29 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)243963.

946I
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BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

INOV PROMO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BOULAHYA MOHAMED SARL-

AU

ص.ب : 895 مكناس ، 51111، 

مكناس املغرب

INOV PROMO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 8 زنقة 

لندن م.ج - 51111 مكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21719

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2121 وونيو) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ادريس) (ة)) السيد) تفويت 

اجتماعية) حصة  (4.811 اجضيض)

لفائدة) حصة  (31.111 أصل) من 

السيد)(ة))سارة اجضيض بتاريخ)31 

ماي)2121.

ادريس) (ة)) السيد) تفويت 

اجتماعية) حصة  (4.811 اجضيض)

لفائدة) حصة  (31.111 أصل) من 

السيد)(ة))اومان اجضيض بتاريخ)31 

ماي)2121.

ادريس) (ة)) السيد) تفويت 

اجتماعية) حصة  (4.811 اجضيض)

لفائدة) حصة  (31.111 أصل) من 

بتاريخ) صوفيا اجضيض  (ة)) السيد)

31)ماي)2121.

ادريس) (ة)) السيد) تفويت 

اجتماعية) حصة  (4.811 اجضيض)

لفائدة) حصة  (31.111 أصل) من 

 31 لينا اجضيض بتاريخ) (ة)) السيد)

ماي)2121.

ادريس) (ة)) السيد) تفويت 

اجتماعية) حصة  (4.811 اجضيض)

لفائدة) حصة  (31.111 أصل) من 

بتاريخ) بوتزمات  أهاللية  (ة)) السيد)

31)ماي)2121.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
ووليوز) (11 التجارية بمكناس بتاريخ)

2121)تحت رقم)3237.
947I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م.)ذات الشريك)

الوحيد

 EQUIPEMENT DOUKKALI
SNC

شركة التضامن
رفع رأسمال الشركة

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

21 شارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 21 شارع املتنبي الطتبق االول 
بني مالل، 23111، بني مالل املغرب

 EQUIPEMENT DOUKKALI SNC
شركة التضامن

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الحيمر تجزئة رقم 14 شارع املتنبي، 

- 23111 بني مالل املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2143

العام) الجمع  بمقت�شى 
شتنبر) (22 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) رأسمال  رفع  تم  (2119
درهم«) (593.300،00» قدره) بمبلغ 
إلى) درهم«) (100.000،00» من) أي 
(: طريق) عن  درهم«) (693.300،00«
أرباح أو عالوات) أو  إدماج احتياطي 

إصدار في رأس املال.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ)24)وونيو)

2121)تحت رقم)715.
948I

FIDUCOGEM

KARROUCHE SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOGEM
رقم 5 عمارة 52 مكاتب اشرف شارع 
 FES ،31111 ، محمد السادس فاس

MAROC

KARROUCHE SERVICES شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 5 

زنقة طاها حسين حي سيدي عابد - 
32111 الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3421

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (17
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KARROUCHE SERVICES
تحويل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االموال.
 5 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- زنقة طاها حسين حي سيدي عابد)

32111)الحسيمة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد اكرم قروش):)1.111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) قروش  اكرم  السيد 
 53 رقم) املطار  حي  السواني  تجزئة 

34111)تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) قروش  اكرم  السيد 
 53 رقم) املطار  حي  السواني  تجزئة 

34111)تطوان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالحسيمة بتاريخ)29)وونيو)

2121)تحت رقم)228.
949I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م.)ذات الشريك)

الوحيد

 EQUIPEMENT DOUKKALI
SNC

شركة التضامن
تحويل الشكل القانوني للشركة

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

21 شارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 21 شارع املتنبي الطتبق االول 
بني مالل، 23111، بني مالل املغرب

 EQUIPEMENT DOUKKALI SNC
شركة التضامن

و عنوان مقرها االجتماعي تجزئة 
الحيمر تجزئة رقم 14 شارع املتنبي، 

- 23111 بني مالل.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2143

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)22)شتنبر)2119)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)«شركة)
التضامن«)إلى)«شركة ذات املسؤولية)

املحدودة«.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ)24)وونيو)

2121)تحت رقم)715.
951I

MAIROUCHE FISC

AWAL KHOTWA
شركة التضامن

قفل التصفية

MAIROUCHE FISC
155 شارع محمد السادس اقامة 

سلمى الطابق االول رقم 13 كلميم ، 
81111، كلميم املغرب

AWAL KHOTWA شركة التضامن
وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 
املسيرة الحي التجاري الزاك - 

81116 اسا الزاك املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.1189

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2121 وونيو) (11 املؤرخ في)
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شركة التضامن) (AWAL KHOTWA
درهم) (111.111 رأسمالها) مبلغ 
شارع) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
املسيرة الحي التجاري الزاك)-)81116 
لرغبة) ل  نتيجة  املغرب  الزاك  اسا 

الشركاء.
و عين:

بوشما) ابراهيم  السيد(ة))
الحي) املسيرة  شارع  وعنوانه(ا))
الزاك) اسا  (81116 الزاك) التجاري 

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
بوشما) الشفعي  السيد(ة))
وعنوانه(ا))حي املسيرة الزاك)81116 
(ة)) كمصفي) املغرب  الزاك  اسا 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
شارع) وفي  (2121 وونيو) (11 بتاريخ)
املسيرة الحي التجاري الزاك)-)81116 

اسا الزاك املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (21 بتاريخ) بكلميم  االبتدائية 

2121)تحت رقم)241/2121.
951I

BUSINESS AUDITAX

AWMA REAL ESTATE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI(CHERIF(B(N17 ، 90010،
TANGER MAROC

AWMA REAL ESTATE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

بيتهوفن إقامة بيتهوفن 3 الطابق 
االول رقم 47 - 91111 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117927
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (12

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AWMA REAL ESTATE

أشغال) (- (: غرض الشركة بإوجاز)
البناء)واإلنعاش العقاري

تهيئة) أشغال الهندسة املدنية،) (-

قنوات التطهير)

-)تهيئة املناطق الخضراء

-)اشغال العزل الحراري،

-)االستيراد والتصدور

العمليات،) كل  وعموما  (-

املالية) التجارية،) الصناعية،)

أو) املرتبطة بشكل مباشر  والعقارية 

غير مباشر بالهدف أعاله أو التي قد)

تساهم في تحقيقها)

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق) (3 بيتهوفن) إقامة  بيتهوفن 

االول رقم)47 - 91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد شغلي خالد):)1.111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) السيد شغلي خالد عنوانه(ا))

النمة) والد  السبت  سوق  (2 النهضة)

23552)بني مالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

حي) السيد شغلي خالد عنوانه(ا))

النمة) والد  السبت  سوق  (2 النهضة)

23552)بني مالل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (28 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)243961.

952I

IMMOCHID

اموشيد
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IMMOCHID
 BD(ZERKTOUNI(APPT 6 46

 CASABLANCA(CASABLANCA،
20000، casablanca(MAROC
اموشيد شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق الثاني الشقة 6 - 

21111 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

518559
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (26
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

اموشيد.
االنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)

العقاري.
46)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
الزرقطوني الطابق الثاني الشقة)6 - 

21111)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: رشيد) بالبصري  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بالبصري رشيد عنوانه(ا))
161)زنقة مكة حي التيسير)1 21111 

برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد بالبصري رشيد عنوانه(ا))
161)زنقة مكة حي التيسير)1 21111 

برشيد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784378.
953I

 NCCF(»NET(CONSEIL(JURIDIQUE

COMPTABLE ET FISCAL

TK REVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 NCCF »NET(CONSEIL
 JURIDIQUE COMPTABLE ET

FISCAL
 N°7 PORTE(F(RESIDENCE

 MANESSMANE BD HASSAN
 II(MOHAMMEDIA ، 1،

MOHAMMEDIA MAROC
TK REVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

11 زنقة الحرية طابق 3 شقة 5 - 
21121 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.422935
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2121 وونيو) (11 املؤرخ في)
 TK شركة ذات املسؤولية املحدودة)
درهم) (51.111 مبلغ رأسمالها) (REVE
 11 رقم) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
زنقة الحرية طابق)3)شقة)5 - 21121 
الدار البيضاء)املغرب نتيجة ل):)ازمة)

مالية.
424)حي) و حدد مقر التصفية ب)
املحمدوة) (21831 (- العالية) الوحدة 

املغرب.)
و عين:

املصطفى) التعالبي  السيد(ة))
حي الوحدة العالية) (424 وعنوانه(ا))
كمصفي) املغرب  املحمدوة  (21831

(ة))للشركة.
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)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
املتعلقة بالتصفية):)424)حي الوحدة)

العالية املحمدوة
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784883.
954I

ACCOUNTING GESTION ET CONSEIL

MIMOSA INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ACCOUNTING GESTION ET
CONSEIL

 BIS RUE LE TITIEN VAL ،33
 FLEURI(AL(MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
MIMOSA INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 
التجاري البدر الطابق 1 رقم 54 

عين السبع - 21511 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
518699

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MIMOSA INVEST
منعش) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
مركز) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 54 رقم) (1 الطابق) البدر  التجاري 
الدارالبيضاء) (21511 (- السبع) عين 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ادريس طويل):)511)حصة)
بقيمة)111)درهم للحصة.

 511 (: عزالدون) كراف�شي  السيد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ادريس طويل عنوانه(ا))26 
السوي�شي) قاسم  بئر  رمضان  تجزئة 

11171)الرباط املغرب.
عزالدون) كراف�شي  السيد 
زنقة أوت إبراهيم) (21 رقم) عنوانه(ا))
السوي�شي) الجميل  املنظر  تجزئة 

11171)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ادريس طويل عنوانه(ا))26 
السوي�شي) قاسم  بئر  رمضان  تجزئة 

11171)الرباط املغرب
عزالدون) كراف�شي  السيد 
زنقة أوت إبراهيم) (21 رقم) عنوانه(ا))
السوي�شي) الجميل  املنظر  تجزئة 

11171)الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)-.
955I

EURODEFI

MAY STONE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
MAY STONE شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 144 زنقة 
محمد سميحة الطابق 6 شقة 35 
درب عمر - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.375679

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) (2121 ماي) (19 في) املؤرخ 
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
الشريك الوحيد)MAY STONE)مبلغ)
وعنوان) درهم  (111.111 رأسمالها)
محمد) زنقة  (144 اإلجتماعي) مقرها 
سميحة الطابق)6)شقة)35)درب عمر)
- 21111)الدار البيضاء)املغرب نتيجة)

ل):)خسارة زبون مهم.
و حدد مقر التصفية ب)144)زنقة)
 35 شقة) (6 الطابق) محمد سميحة 
البيضاء) الدار  (21111 (- عمر) درب 

املغرب.)
و عين:

العلواني) مريم  السيد(ة))
 21 عمارة) (2 وعنوانه(ا))شارع حسن)
شقة)4 21111)سال املغرب كمصفي)

(ة))للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
املتعلقة بالتصفية):)محضر التصفية
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784898.
956I

موثق

CDRF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موثق
طريق تازة ساحة محمد السادس 
بلوك ب الطابق األول شقة أ 4 ، 

61111، وجدة املغرب
CDRF شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس 
رقم 33 متجر رقم 2 - 61151 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37619

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.CDRF(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

 CDRF ’’(‘’(:(غرض الشركة بإوجاز

S.A.R.L

مسؤولية) ذات  شركــــــة  تأسيـــــس 

محدودة

وجــــــــــــدة

تلقاه) رسمي،) عقد  بمقت�شى  ((1

بوجدة) حرر  زكرياء،) بيادي  املوثق 

تقرر إنشاء) (، (2121 ماي) (17 بتاريخ)

ذات) لشركة  التنظيمية  القوانين 

خصائصها) محدودة  مسؤولية 

كالتالي:

 ’’ S.A.R.L ’’ CDRF(:(التسميـــــــــــــــة

املوضــــــــــوع):)

-)مركز التأهيل البدني

العمليات) جميع  عامة  وبصفة  (-

التي تدخل في موضوع الشركة والتي)

من شأنها أن تساهم في تنميتها.

حي) (، وجدة) (-: االجتماعـــي) املقر 

القدس الرقم)33)متجر رقم)2.

من) ابتداء) سنة  (99 (- (: املـــــــــــــــــــــدة)

تاريخ تأسيسها النهائي.
درهما) (10.000،00 (: رأس املـــــــــــــال)

بقيمة) حصة  (111 إلى) مقسمة 

100،00)درهما للحصة الواحدة كلها)

موزعة ومحررة ل

*)السيد بنعدي أحمد)(36)حصة)

 35) سارة) بلهاشمي  السيدة  (*

حصة))

*)اآلنسة بنعدي غيتة)(29)حصة)

من) كل  تعيين  تم  (: التسيـــيــــــــــــر)

والسيدة) (، أحمد) بنعدي  السيد 

بلهاشمي سارة كمسيرون للشركة ملدة)

غير محدودة.

السنة املاليــــــة):)ابتداء)من)11)وناور)

إلى)31)دجنبر.
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بكتابة) القانوني  اإلوداع  تم  ((2
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بوجدة)،)سجل تجاري عدد):)37619،)

بتاريخ):)25)وونيو)2121
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
القدس رقم)33)متجر رقم)2 - 61151 

وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد بن عدي احمد):)36)حصة)

بقيمة)3.611)درهم للحصة.
السيدة بلهاشمي سارة):)35)حصة)

بقيمة)3.511)درهم للحصة.
السيدة بن عدي غيتة):)29)حصة)

بقيمة)2.911)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بن عدي احمد عنوانه(ا))
مكرر) (22 رقم) الوكيلي  شارع حسن 

61111)وجدة املغرب.
السيدة بلهاشمي سارة عنوانه(ا))
حي الربيع زنقة الكرز رقم)13 61111 

وجدة املغرب.
السيدة بن عدي غيتة عنوانه(ا))
مكرر) (22 رقم) الوكيلي  شارع حسن 

61111)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بن عدي احمد عنوانه(ا))
مكرر) (22 رقم) الوكيلي  شارع حسن 

61111)وجدة املغرب
السيدة بلهاشمي سارة عنوانه(ا))
حي الربيع زنقة الكرز رقم)13 61111 

وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (25 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2121)تحت رقم)2338.
957I

sofoget

MAISON DE ZINE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra، 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
MAISON DE ZINE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
5 زنقة جميل صدقي الزهاوي إقامة 
األمراء التالت 2 مكتب 2 - 14111 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61365
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAISON DE ZINE
مركز) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

تجميل طبي.
عنوان املقر االجتماعي):)القنيطرة)
زنقة جميل صدقي الزهاوي إقامة) (5
 14111  -  2 مكتب) (2 التالت) األمراء)

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة كوثر الزين):)1.111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
السيدة كوثر الزين):)1111)بقيمة)

111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) الزين  كوثر  السيدة 
القنيطرة) (14111 املغرب) القنيطرة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) الزين  كوثر  السيدة 
القنيطرة) (14111 املغرب) القنيطرة 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)29)وونيو)

2121)تحت رقم)84181.

958I

MOULZERI3A.COM

PHARMACIE ESSAEGH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PHARMACIE ESSAEGH
 ، 51-Salmia(II، Rue 18، N°48

21711، الدار البيضاء املغرب
PHARMACIE ESSAEGH شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الساملية 2 
زنقة 18 رقم 48-51 - 21711 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

518885
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (11
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PHARMACIE ESSAEGH
غرض الشركة بإوجاز):)صيدلية.

الساملية) (: عنوان املقر االجتماعي)
2)زنقة)18)رقم)51-48 - 21711)الدار)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:)4.111.111 
درهم،)مقسم كالتالي:

 41.111 (: الصايغ) السيد محمد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الصايغ  محمد  السيد 
حي) الطاو�شي  الدون  زاكي  زنقة  (1
البيضاء) الدار  (21513 املستشفيات)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الصايغ  محمد  السيد 
حي) الطاو�شي  الدون  زاكي  زنقة  (1
البيضاء) الدار  (21513 املستشفيات)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784719.
959I

EURODEFI

 OPTICAL GALERIE VAL
FLEURIE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
 OPTICAL GALERIE VAL FLEURIE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

دوودور بنفيل اقامة الرسالة محل 
1 - 21111 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

519139
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (29
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.OPTICAL GALERIE VAL FLEURIE
االستيراد) (: غرض الشركة بإوجاز)
املواد) وجميع  الزجاج  وبيع  شراء)

واملعدات البصرية.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
دوودور بنفيل اقامة الرسالة محل)1 

- 21111)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  -األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) لكرنبي  اناس  السيد 
15)الشقة) زنقة القيد احمد الطابق)
البيضاء) الدار  (2111 12اشمس)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) لكرنبي  اناس  السيد 
15)الشقة) زنقة القيد احمد الطابق)
البيضاء) الدار  (21111 12اشمس)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784831.
961I

sofoget

 UNION DOMAINE
AGRICOLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra، 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
 UNION DOMAINE AGRICOLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 إقامة 
موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 

العزيز رقم 4 - 14111 القنيطرة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
61373

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.UNION DOMAINE AGRICOLE
غرض الشركة بإوجاز):)الفالحة.

عنوان املقر االجتماعي):)59)إقامة)
موالي عبد العزيز شارع موالي عبد)
القنيطرة) (14111  -  4 رقم) العزيز 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد حسن عويزير):)251)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
 251 (: السيد محمد ندور عويزير)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
 125 (: الصغير) محمد  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
السيد بوبكر الصغير):)125)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
السيد عبدالواحد الصغير):)125 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
 125 (: الصغير) محمد  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
السيد حسن عويزير):)251)بقيمة)

111)درهم.
 251 (: السيد محمد ندور عويزير)

بقيمة)111)درهم.
 125 (: الصغير) محمد  السيد 

بقيمة)111)درهم.
السيد بوبكر الصغير):)125)بقيمة)

111)درهم.
السيد عبدالواحد الصغير):)125 

بقيمة)111)درهم.

 125 (: الصغير) محمد  السيد 
بقيمة)111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) عويزير  حسن  السيد 
القنيطرة)14111)القنيطرة املغرب.

عويزير) ندور  محمد  السيد 
عنوانه(ا))القنيطرة)14111)القنيطرة)

املغرب.
عنوانه(ا)) الصغير  محمد  السيد 

القنيطرة)14111)القنيطرة املغرب.
عنوانه(ا)) الصغير  بوبكر  السيد 

القنيطرة)14111)القنيطرة املغرب.
الصغير) عبدالواحد  السيد 
عنوانه(ا))القنيطرة)14111)القنيطرة)

املغرب.
عنوانه(ا)) الصغير  محمد  السيد 

القنيطرة)14111)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عويزير) ندور  محمد  السيد 
عنوانه(ا))القنيطرة)14111)القنيطرة)

املغرب
عنوانه(ا)) الصغير  محمد  السيد 

القنيطرة)14111)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)29)وونيو)

2121)تحت رقم)84175.
961I

MOHAMED SAFRIOUI

HOME ADDICT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC
HOME ADDICT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي 131 شارع 
انفا الطابق 6 شقة 6س - 21111 

الدار البيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.497149

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2121 وونيو) (12 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

مستحضرات) وتوزيع  استيراد 

النظافة) ومنتجات  التجميل 

الشخصية.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (

 31 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784853.

962I

REAL OFFICE SARL

IMMO PROVENCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

REAL OFFICE SARL

 50A.BD(MLY(YOUSSEF 1 ETAGE

 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

IMMO PROVENCE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 شارع 

ووسف ابن تشفين الطابق الثاني 
رقم 3 - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

118123

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (21

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 IMMO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PROVENCE

الترويج) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

العقاري.
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شارع) (5 (: عنوان املقر االجتماعي)
الثاني) الطابق  تشفين  ابن  ووسف 

رقم)3 - 91111)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 111 (: سعيد) الطلحاوي  السيد 

حصة بقيمة)1.111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الطلحاوي سعيد عنوانه(ا))
 19 رقم) (115 حي أوالد ابراهيم زنقة)

62111)الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الطلحاوي سعيد عنوانه(ا))
 19 رقم) (115 حي أوالد ابراهيم زنقة)

62111)الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز) (11 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)244167.

963I

CABINET BEN MOKHTAR

THE AFRICAN SUNSET
إعالن متعدد القرارات

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،
90020، TANGER(MAROC

THE AFRICAN SUNSET «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: ساحة 
مغارة هيرقل فندق امليراج - 91111 

طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.6169

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)23)وونيو)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
املصادقة على تفويت الحصص بين)

الشركاء)

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
استقالة املسير السيد ادم باي شقور
قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
شقور) السالم  عبد  السيد  تعيين 

مسيرا وحيدا ملدة غير محددة
قرار رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)

اعتماد قانون أسا�شي جدود)
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ونص  الذي  (:7 رقم) بند 
في) الشركة  رأسمال  حدد  ماولي:)
إلى) مقسمة  درهم  (15.111.111
111)درهم) 151.111)حصة من فئة)
للشركاء) بالكامل  أسندت  للحصة 
غلى النحو التالي):)السيد عبد السالم)
والسيدة) حصة  (112.511 شقور)

نعيمة شقور)37.511)حصة
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (28 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)243935.
964I

PALMY FOOD

PALMY FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PALMY FOOD
 ANG(BD 9 AVRIL(ET(RUE
 AL(MADANI(IMM 5 RDC
 MAGASIN 3ET 4 PALMIER
 PLACE(UNITE 5 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
PALMY FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقي 

شارع 9 ابريل وشارع املدني العمارة 
5 السفلي بالمي بالس - 21111 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

518857
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PALMY FOOD

غرض الشركة بإوجاز):)املطاعم.

ملتقي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ابريل وشارع املدني العمارة) (9 شارع)

5)السفلي بالمي بالس)-)21111)الدار)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:)1.111.111 

درهم،)مقسم كالتالي:

 LA GRIGNOTIERE الشركة)

درهم) (111 بقيمة) حصة  (: 5.111

للحصة.

التهامي:) غزالني  الجامعي  السيد 

درهم) (111 بقيمة) حصة  (5.111

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

التهامي) غزالني  الجامعي  السيد 

فيال) سلوم  خليج  زنقة  عنوانه(ا))

 21111 الذئاب) عين  الجامعي 

البيضاء)املغرب.

 LA GRIGNOTIERE الشركة)

بوسكورة) (114 الطريق) عنوانه(ا))

27182)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

التهامي) غزالني  الجامعي  السيد 

فيال) سلوم  خليج  زنقة  عنوانه(ا))

 21111 الذئاب) عين  الجامعي 

البيضاء)املغرب

عنوانه(ا)) لعبي  ووسف  السيد 

21)زنقة طه حسين ط)21111)الدار)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

 29 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)24118.

965I

CABINET BEN MOKHTAR

 EURO-NORTH AFRICAN
MANAGEMENT
إعالن متعدد القرارات

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،

90020، TANGER(MAROC

 EURO-NORTH AFRICAN

MANAGEMENT «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 48 زنقة 

املنصور الذهبي - 91111 طنجة 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.26729

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)23)وونيو)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

املصادقة على تفويت الحصص بين)

الشركاء)

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
استقالة املسير السيد ادم باي شقور

قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
شقور) السالم  عبد  السيد  تعيين 

مسيرا وحيدا ملدة غير محددة

قرار رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)

اعتماد قانون أسا�شي جدود)

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)

حدد رأسمال الشركة في)3.111.111 

حصة) (31.111 إلى) مقسمة  درهم 

درهم للحصة أسندت) (111 من فئة)

(: التالي) النحو  غلى  للشركاء) بالكامل 

 22.511 السالم شقور) عبد  السيد 

 7.511 حصة والسيدة نعيمة شقور)

حصة

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (28 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)243936.

966I
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CABINET BEN MOKHTAR

MIRAGE HILL CLUB
إعالن متعدد القرارات

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،

90020، TANGER(MAROC

MIRAGE HILL CLUB «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: ساحة 

مغارة هيرقل فندق امليراج - 91111 

طنجة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.66373

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)23)وونيو)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

املصادقة على تفويت الحصص بين)

الشركاء)

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

استقالة املسير السيد ادم باي شقور

قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

شقور) السالم  عبد  السيد  تعيين 

مسيرا وحيدا ملدة غير محددة

قرار رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)

اعتماد قانون أسا�شي جدود)

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)

حدد رأسمال الشركة في)6.111.111 

حصة) (61.111 إلى) مقسمة  درهم 

درهم للحصة أسندت) (111 من فئة)

(: التالي) النحو  غلى  للشركاء) بالكامل 

 45.111 السالم شقور) عبد  السيد 

شقور) نعيمة  والسيدة  حصة 

15.111)حصة

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (29 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)243976.

967I

STE FIDLAMIAE SARL

 EL KHETTAR
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE(AL(HOUSSIMA
 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC
 EL KHETTAR DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي األمل 

رقم 223 شقة 7 - 11111 سال 
املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32133
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم تحويل) (2121 ماي) (24 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«حي األمل رقم)223)شقة)7 - 11111 
 3 متجر) (3 «عمارة) إلى) سال املغرب«)
سكتور)6)شارع األطلس الكبير وشارع)
(- السالم) حي  بوعبيد  الرحيم  عبد 

11111)سال املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (24 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

2121)تحت رقم)36951.
968I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

HOTEL CABO NEGRO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au
 N°12 Florida(Extension(Sidi

 Maârouf(Casablanca، 20190،
casablanca maroc

 HOTEL CABO NEGRO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة(في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 165 
شارع عبد املومن ، الطابق رقم 2 ، 
شقة رقم 7 - 21142 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.482527
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2121 وونيو) (15 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
HOTEL CABO NEGRO SARL)مبلغ)
وعنوان) درهم  (111.111 رأسمالها)
مقرها اإلجتماعي رقم)165)شارع عبد)
املومن)،)الطابق رقم)2)،)شقة رقم)7 
- 21142)الدار البيضاء)املغرب نتيجة)

ل):)وقف نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب رقم)165 
(، (2 الطابق رقم) (، شارع عبد املومن)
الدار البيضاء) (21142 -  7 شقة رقم)

املغرب.)
و عين:

عمرو) إبراهيم  السيد(ة))
بن) زنقة محمد  (16 رقم) وعنوانه(ا))
الدار) (21411 الوازيس) (، إبراهيم)
البيضاء)املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784911.

969I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

AB SERVE FREE ZONE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استمرار نشاط الشركة

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au
 N°12 Florida(Extension(Sidi

 Maârouf(Casablanca، 20190،
casablanca maroc

 AB SERVE FREE ZONE SARL
«شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: املكتب 

رقم 28 أ، منشأة رقم 24أ2 ، 24 ب 
، منطقة تجهيز الصادرات - 91141 

طنجة بوخالف املغرب.
«استمرار نشاط الشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.48971

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)11)وونيو)2121)تقرر ما ولي:

رغم) الشركة  حل  بعدم  قرار  (

الخسائر املسجلة.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
ووليوز) (11 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)244161.

971I

ائتمانية زهير

GROUPE 7SS
إعالن متعدد القرارات

ائتمانية زهير
زنقة ابن عائشة عمارة باريس 

الطابق التالت مكتب رقم 11 كيليز 

مراكش ، 41111، مراكش املغرب

GROUPE 7SS «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: درب 

املصلى رقم 61 الطابق السفلي 

سيبع - 41111 مراكش املغرب.

«إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.112653

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)25)ماي)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

االستتنائي) العام  الجمع  بمقت�شى 

واملسجل) (25/15/2121 بتاريخ)
قرر) (12/16/2121 بناريخ) بمراكش 

الشريك الوحيد أن جميع العمليات)

االينكية وملفات االئتمان لدى البنك)

السلف) مؤسسات  أنواع  جميع  أو 

التوقيع) خالل  من  صالحة  ستكون 

للشركة) الوحيد  لشريك  الوحيد 

املذكورة اعاله):)للسيد فكري ووسف)

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)12:)الذي ونص على ماولي:)

تعيين وتحدود صالحيات املسير)
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باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز) (11 التجارية بمراكش بتاريخ)

2121)تحت رقم)125634.

971I

FUTURE CONSEIL

STE ELHALLAL CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
51 زنقة ووسف بن تاشفين الطابق 

األول ، 26111، برشيد املغرب
STE ELHALLAL CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوحدة 1 زنقة 14 الرقم 11 الدروة 
برشيد برشيد 26111 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13435

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) (2121 ووليوز) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELHALLAL CAR
تاجير) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
11)الدروة) 14)الرقم) 1)زنقة) الوحدة)
برشيد برشيد)26111)برشيد املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد الهالل واسين):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
السيد الهالل ووسف):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) واسين  الهالل  السيد 
 11 الرقم) (14 زنقة) (1 تجزئة الوحدة)
الدروة برشيد)26111)برشيد املغرب.
عنوانه(ا)) ووسف  الهالل  السيد 
 14 بلوك دال زنقة) (1 تجزئة الوحدة)
 26111 برشيد) الدروة  (11 الرقم)

برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) واسين  الهالل  السيد 
 11 الرقم) (14 زنقة) (1 تجزئة الوحدة)
الدروة برشيد)26111)برشيد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
فبراور) (14 بتاريخ) ببرشيد  االبتدائية 

2121)تحت رقم)137.

972I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT

 ASTRANOUR TRANS SARL
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT

طنجة ، 91111، طنجة املغرب
 ASTRANOUR TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ااقامة 
العزيزية شارع اململكة العربية 

السعودوة الطابق الثالث رقم 21 
طنجة - 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

118125
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (25
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ASTRANOUR TRANS SARL AU
النقل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الوطني والدولي الطرقي للبضائع.
ااقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
العربية) اململكة  شارع  العزيزية 
 21 رقم) الثالث  الطابق  السعودوة 

طنجة)-)91111)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد نورالدون افطيش):)1.111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
افطيش) نورالدون  السيد 
تجزئة) (12 البرانص) عنوانه(ا))
طنجة) (22 رقم) (15 زنقة) النرجس 

91111)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
افطيش) نورالدون  السيد 
تجزئة) (12 البرانص) عنوانه(ا))
طنجة) (22 رقم) (15 زنقة) النرجس 

91111)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز) (11 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)244168.

973I

MOORISH

MARTIN›FAMILY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال واقوت الطابق 5 شقة د 

، 21181، الدار البيضاء املغرب
MARTIN›FAMILY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي اقامة جواد 119 
الطابق 3 شقة 43 كليز مراكش 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116563

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) (2121 ووليوز) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MARTIN’FAMILY
بيت) (• (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الضيافة أو رياض)(مشغل)
•)مطعم)(مشغل)

•)نقل الضيوف والرحالت.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
جواد) اقامة  الخطابي  الكريم  عبد 
119)الطابق)3)شقة)43)كليز مراكش)

41111)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 11.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
(، جين) (، فابريس) دولفال  السيد 
تشارلز):)51)حصة بقيمة)111)درهم)

للحصة.
 51 (: السيد كاردوناو أوليفر برونو)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
جين) (، فابريس) دولفال  السيد 
 81191 فرنسا) عنوانه(ا)) تشارلز  (،

فرنسا فرنسا.
برونو) أوليفر  كاردوناو  السيد 
فرنسا) (81191 فرنسا) عنوانه(ا))

فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
جين) (، فابريس) دولفال  السيد 
 81191 فرنسا) عنوانه(ا)) تشارلز  (،

فرنسا فرنسا
برونو) أوليفر  كاردوناو  السيد 
فرنسا) (81191 فرنسا) عنوانه(ا))

فرنسا
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باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز) (11 التجارية بمراكش بتاريخ)

2121)تحت رقم)125611.

974I

BUSINESS AUDITAX

ACTITRAG
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

BUSINESS AUDITAX

 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI(CHERIF(B(N17 ، 90010،

TANGER MAROC

ACTITRAG شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي 5، شارع 

ووسف ابن تشافين الطابق الثاني، 
رقم 3ـ - 91111 طنجة املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.112151

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم تغيير) (2121 وونيو) (15 املؤرخ في)

أشغال البناء) (-» نشاط الشركة من)
واإلنعاش العقاري

-)أشغال تهيئة قنوات التطهير)

-)تمرير جميع أنواع االسالك

-)االستيراد والتصدور

العمليات،) كل  وعموما  (-

املالية) التجارية،) الصناعية،)

أو) املرتبطة بشكل مباشر  والعقارية 

غير مباشر بالهدف أعاله أو التي قد)

تساهم في تحقيقها)

والدولي) الوطني  النقل  (-» إلى) (»
للبضائع عبر الطرق)

-)وكيل بالعمولة في نقل البضائع،

البضائع) نقل  سيارات  مؤجر  (-

بسائق أو بدون سائق

-)النقل املتعدد الوسائط للبضائع)

الدولية

النقل) في  املشورة  تقدوم  (-

والخدمات اللوجستية

-)التصدور واالستيراد)

العمليات،) كل  وعموما  (-
املالية) التجارية،) الصناعية،)
أو) املرتبطة بشكل مباشر  والعقارية 
غير مباشر بالهدف أعاله أو التي قد)

تساهم في تحقيقها.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز) (11 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)244149.
975I

BUSINESS AUDITAX

BA DE SOL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI(CHERIF(B(N17 ، 90010،
TANGER MAROC

BA DE SOL شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركب 
العرفان 2ج ش28 أ 56 الطابق 
الثالث - 91111 طنجة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.69649

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم تحويل) (2121 ماي) (11 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 56 أ) ش28) 2ج  العرفان) «مركب 
طنجة) (91111 (- الثالث) الطابق 
قيادة) السفلى  «مليش  إلى) املغرب«)
قصر الصغير)-)94152)فحص انجرة)

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز) (11 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)244151.
976I

ETUDE NOTARIALE

GHAYAS OFFICE
إعالن متعدد القرارات

ETUDE NOTARIALE
 CASABLANCA، 41، Bd.

 Zerktouni، Rés.Listikrar،

 3ème(étage، N°9 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

GHAYAS OFFICE «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: الدار 
البيضاء، شارع مرس السلطان 
الشقة 3، الطابق 1 - - الدار 

البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.23133

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)15)مارس)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
تغيير املوضوع االجتماعي):)تم صياغة)
موضوع الشركة املذكورة على النحو)
التالي:)-ومكن ممارسة هده األنشطة)
في املغرب وفي الخارج،)سواء)باألصالة)
عن نفسها أو نيابة عن الغير؛)-)تأجير)
-املساعدة) املفروشة،) العقارات 
واملشاورة بشكل مباشر أو بمساعدة)
واحد أو أكثر من املتعاقدون،)لتنظيم)
سواء) العقارية  األصول  وإلدارة 
-القيام بجميع) النشطة أو السلبية،)
والخدمة) والخدمات،) الدراسات 
أو) التسويقية للمشاريع العقارية و/)
عمليات) بجميع  -القيام  املنتجات،)
الهندسة املالية والوساطة والتمثيل)
الفنية) الدراسات  جميع  وكذلك 
أو) السوق  أو  الفرص  دراسات  أو 
-جميع) الجدوى في قطاع العقارات،)
والتكميلية) املساعدة  األنشطة 
-أخذ) أعاله،) املذكورة  لألنشطة 
جميع) في  كان  شكل  بأي  املصالح 
الشركات أو املجموعات أو الجمعيات)
الشركة،) بنشاط  املتعلقة  غيرها  أو 
وسيلة،) بأي  الشركة،) -مشاركة 
تتعلق) قد  التي  العمليات  جميع  في 
شركات) إنشاء) طريق  عن  بغرضها 
أسهم) أو شراء) اشتراكات  أو  جدودة 
اندماج أو غير) أو  أو حقوق شركات 
ذلك،)-)وبشكل عام،)جميع املعامالت)
التجارية) العقارية  املنقولة  املالية 
والصناعية،)املتعلقة بالهدف املذكور)
أعاله أو غيرها والتي تساهم في تطوير)

الشركة.
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
الدار) إلى:) االجتماعي  املقر  تحويل 
41،)شارع غاندي،)الطابق) البيضاء،)

األر�شي،)لونغ شامب.
قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

الشكليات والسلطات
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ونص  الذي  (:1 رقم) بند 
من النظام) (2 تغيير املادة رقم) ماولي:)

األسا�شي للشركة
على) ونص  الذي  (:2 رقم) بند 
من النظام) (4 تغيير املادة رقم) ماولي:)

األسا�شي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)783621.

977I

FIDUCO TANTAN

TAFRARAT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCO TANTAN
 AVENUE(HASSAN(II ، 82010،

TAN-TAN maroc
TAFRARAT شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 17 
زنقة السمارة - 82111 طانطان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5863
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وونيو) (28
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TAFRARAT
البناء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

وأعمال متنوعة.
 17 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
طانطان) (82111 (- السمارة) زنقة 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد نور الدون شكراد):)1.111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد نور الدون شكراد عنوانه(ا))
 42176 دوار املسيرة الحضراء)تادرت)

جرسيف املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نور الدون شكراد عنوانه(ا))
 42176 دوار املسيرة الحضراء)تادرت)

جرسيف املغرب
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بطانطان بتاريخ)11)ووليوز)

2121)تحت رقم)185/2121.
978I

ائتمانية زهير

MALYAS CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ائتمانية زهير
زنقة ابن عائشة عمارة باريس 

الطابق التالت مكتب رقم 11 كيليز 
مراكش ، 41111، مراكش املغرب

MALYAS CAR شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املسيرة 
 Z/119 - 40000 2 العنبر 1 رقم

مراكش املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.153325

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)17)أكتوبر)2121)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 Z/119 - رقم) (1 العنبر) (2 «املسيرة)
«امللك) إلى) املغرب«) مراكش  (41111
اقامة شارع) (» (M2GH12 (» املسمى)
12)متجر) 1)عمارة) تاركة حي النهضة)
رقم)2)الطابق السفلي رقم)6)والطابق)
تحت ار�شي رقم)6A - 11211)الرباط)

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز) (11 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2121)تحت رقم)6428.
979I

EURODEFI

 LEVIO AFFAIRES ET
TECHNOLOGIE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
 LE VIO AFFAIRES ET

TECHNOLOGIE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 119، 
شارع عبد املومن الطابق الثالث 
الرقم 21 - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.448139

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم) (2121 وونيو) (14 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
أي) درهم«) (1.400.000،00«
إلى) درهم«) (100.000،00» من)
(: »1.500.000،00)درهم«)عن طريق)

تقدوم حصص نقدوة أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)2121)تحت رقم)784911.
981I

STE CONSEIL MAROC

CHIRINGUITO FAMILIAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CONSEIL MAROC

 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA(DAHABIA 2 EME

 ETAGE(N 8 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC

CHIRINGUITO FAMILIAR شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املالليين 

املركز رقم 1231 تطوان 93111 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

27747

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) (2121 شتنبر) (24

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHIRINGUITO FAMILIAR

غرض الشركة بإوجاز):)مطعم.

املالليين) (: عنوان املقر االجتماعي)

 93111 تطوان) (1231 رقم) املركز 

تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: الفار�شي) العزيز  السيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الفار�شي عنوانه(ا)) العزيز  السيد 

سنتر) الوالوة  اقامة  القاهرة  شارع 

بلوك)3)عمارة)5)ط)2)شقة)9 93111 

تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الفار�شي عنوانه(ا)) العزيز  السيد 

سنتر) الوالوة  اقامة  القاهرة  شارع 

بلوك)3)عمارة)5)ط)2)شقة)9 93111 

تطوان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

أكتوبر) (12 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

2121)تحت رقم)4718.

981I

fiduciaire(capital(orient

 INTERNATIONAL
BUSINESS TRANSPORT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

fiduciaire(capital(orient

 RUE(IBN(ROCHD، RESIDENCE

 EL(BARAKA، 3 EME(ETAGE(N° 7

OUJDA ، 60000، oujda(maroc

 INTERNATIONAL BUSINESS

TRANSPORT شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االجتماعي تجزئة 

مرجانة رقم 56 طريق الجزائر - 

61111 وجدة.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36157

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في)11)فبراور)2121)تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)«شركة)

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)

«شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

مارس) (13 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2121)تحت رقم)767.

982I
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fiduciaire(capital(orient

 INTERNATIONAL

BUSINESS TRANSPORT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

fiduciaire(capital(orient

 RUE(IBN(ROCHD، RESIDENCE

 EL(BARAKA، 3 EME(ETAGE(N° 7

OUJDA ، 60000، oujda(maroc

 INTERNATIONAL BUSINESS

TRANSPORT شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

مرجانة رقم 56 طريق الجزائر - 

61111 وجدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36157

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت) (2121 فبراور) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):
واسين فطري) (ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (511

(ة)) السيد) لفائدة  حصة  (1.111

فبراور) (11 بتاريخ) فطري  الحسين 

.2121

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم  (
مارس) (13 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2121)تحت رقم)767.
983I

KEN.BOUI SERVICES

EURO CHARKI TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KEN.BOUI SERVICES
الشقة 8 الطابق 4 عمارة النجوم 

شارع البكاي لهبيل ، 63311، بركان 
املغرب

EURO CHARKI TRANS شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 5 

شارع محمد الخامس الحي الحسني 
بركان - 63311 بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7653
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 وناور) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 EURO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CHARKI TRANS

نقل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.

 5 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع محمد الخامس الحي الحسني)

بركان)-)63311)بركان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد شرقي معاد):)1.111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) معاد  شرقي  السيد 

الحي) (5 رقم) الخامس  محمد  شارع 

الحسني)63311)بركان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) معاد  شرقي  السيد 

الحي) (5 رقم) الخامس  محمد  شارع 

الحسني)63311)بركان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإلوداع  تم 

مارس) (19 بتاريخ) ببركان  االبتدائية 

2121)تحت رقم)135/2121.

984I

SOCIETE IMMOBILIERE 

AL HADAF
AU(CAPITAL(DE 1.000.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : 3 RUE(DES

 HIRONDELLES QUARTIER

RACINE CASABLANCA

IF : 1003977

بمقت�شى عقد عرفي املؤرخ بالدار)
قرر) (2121 فبراور) (8 بتاريخ) البيضاء)

الجمع العام ما ولي):

بمبلغ) الشركة  رأسمال  خفض 

من) لتغييره  درهم  (991.111

11.111)درهم) 1.111.111)درهم إلى)

وذلك بحذف بعض حصص الشركاء.

من) السادس  الفصل  تغيير 

املتعلق) للشركة  األسا�شي  القانون 

بالرأسمال االجتماعي.
قصد النشر واإلعالن

985I



عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121)الجريدة الرسمية   14770

املحكمة التجارية بمكناس
تقدوم أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم 2121/28
نائب) عن  الصادر  األمر  بمقت�شى 
رئيس املحكمة التجارية بمكناس بتاريخ)
11)وونيو)2121)تحت رقم)813)في ملف)
األوامر املختلفة رقم)2121/8113/813 

بفتح ملف اإلشهار.
في) مؤرخ  عرفي  عقد   وبمقت�شى 

31)ديسمبر)2116.
التجاري) األصل  تقدوم  تم 
سعيد،) بطحاوي  للسيد  اململوك 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
بالسجل) املسجل  (D354949 رقم)
التجاري تحت رقم)31368)واملشطب)
عليه بتاريخ)14)مارس)2118)كحصة)
 BATHAOUI FRERESS شركة) في 
SARL AU)املسجلة بالسجل التجاري)
الكائن) تحليلي  (41713 رقم) تحت 

مقرها)6)زنقة عدم،)مزج،)مكناس.
التجاري) األصل  تقييم  تم  وقد 
إوجابي) درهم  (1565527،52 بقيمة)

و7077909،52)درهم سلبي.
لذلك فإن جميع التعرضات وجب)
باملحكمة) الضبط  بكتابة  أن توضع 
التجارية بمكناس داخل أجل خمسة)
صدور) تاريخ  من  ووما  ((15) عشر)

النشرة الثانية.
النشرة األولى

رئيس كتابة الضبط
املحكمة التجارية بمكناس

28 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
بيع الحق في الكراء

ملف رقم 2121/31
بتاريخ) توثيقي  عقد  بمقت�شى 
السيدة) باعت  (2121 مارس) (18
ب.ت) الحاملة  دهيمن،) حجيبة 
تجزئة) الساكنة  (D44283 رقم)
ويسالن،) (1228 رقم) واسمينة،)
كناش، رضوان  للسيد   مكناس 

 DB25113 رقم) ب.ت.) الحامل 

السالم،) حي  (،319 رقم) الساكن 

للمحل) الكراء) في  الحق  اوفران 

تجزئة) املسيرة،) حي  الكائن  التجاري 

مسجل) مكناس  ويسالن،) البركة،)

 85674 بالسجل التجاري تحت رقم)

والثاني غير مسجل بالسجل التجاري.

إجمالي) بثمن  قيمته  تحدود  وتم 

قدره)115111)درهم.

لذلك فإن جميع التعرضات وجب)

باملحكمة) الضبط  بكتابة  أن توضع 

التجارية بمكناس داخل أجل خمسة)

صدور) تاريخ  من  ووما  ((15) عشر)

النشرة الثانية.
النشرة األولى

رئيس كتابة الضبط

املحكمة التجارية بمكناس

29 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس

بيع الحق في الكراء

ملف رقم 2121/31

بتاريخ) توثيقي  عقد   بمقت�شى 

29)أبريل)2121)باع السيد اسماعيل)

 D654821(الحليمي،)الحامل ب.ت رقم

الساكن رقم)96)حي عباس ملسعدي،)

شارع بئر انزران م.ج،)مكناس.

عبا�شي،) الزهراء) فاطمة  للسيدة 

 DO23354 رقم) ب.ت.) الحاملة 

الساكنة تجزئة واسمينة رقم)1228،)

ويسالن،)مكناس)؛

الحاملة) عبا�شي،) اسية  والسيدة 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

الساكنة رياض ويسالن) (DO66549

1)رقم)683،)ويسالن.

للمحل التجاري) الحق في الكراء) (

زنقة املسيرة) الكائن قيسارية البركة،)

حي االزدهار،)ويسالن،)مكناس والغير)

مقيد بالسجل التجاري.

إجمالي) بثمن  قيمته  تحدود  وتم 

قدره)141111)درهم.

لذلك فإن جميع التعرضات وجب)

باملحكمة) الضبط  بكتابة  أن توضع 

التجارية بمكناس داخل أجل خمسة)
صدور) تاريخ  من  ووما  ((15) عشر)

النشرة الثانية.
النشرة األولى

رئيس كتابة الضبط

املحكمة التجارية بمكناس

30 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس

تحويل شخص طبيعي إلى شخص 
معنوي

ملف رقم 2121/32

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في فاتح)

الشخص) تحويل  تم  (2121 أبريل)

الحامل لبطاقة) الذاتي محمد كعير،)

 A12186 رقم) الوطنية  التعريف 

تحت) التجاري  بالسجل  واملسجلة 
معنوي) شخص  إلى  (94668 رقم)

 SBSSIR TRAV SARL اسم) تحت 

شركة في طور التأسيس الكائن) (AU
مقرها حي القدس)2)رقم)65،)الطابق)

الثاني،)عين تاوجطات.
التجاري) األصل  تقييم  تم  وقد 

بقيمة)5864511)درهم.

لذلك فإن جميع التعرضات وجب)

باملحكمة) الضبط  بكتابة  أن توضع 

التجارية بمكناس داخل أجل خمسة)
صدور) تاريخ  من  ووما  ((15) عشر)

النشرة الثانية.
النشرة األولى

رئيس كتابة الضبط

املحكمة التجارية بمكناس

31 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
ملف رقم):)2121/27

حساب رقم):)1819

بيع أصل تجاري
بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)

إصالحي) وملحق  (2119 وناور) (31

بتاريخ)21)ماي)2121.

باع السيد محمد االمراني الحامل)
الساكن) (D151647 عدد) ب.ت.و 
مكناس) م.ج  (18 رقم) تلمسان  زنقة 
للسيد خليل الشنتوي الحامل ب.ت.)
 21 رقم) الساكن  (D771162 وعدد)

درب الباشا جامع الزيتونة مكناس.
جميع األصل التجاري الكائن ممر)
 9 شارع باريس رقم) (6 املرني�شي رقم)
التجاري) بالسجل  واملسجل  مكناس 
تحت عدد)67471)وتم تحدود قيمته)

بثمن إجمالي قدره)181.111)درهم.
لذلك فإن جميع التعرضات وجب)
باملحكمة) الضبط  بكتابة  أن توضع 
التجارية بمكناس داخل أجل خمسة)
صدور) تاريخ  من  ووما  ((15) عشر)

النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كاتب الضبط

19 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
بيع أصل تجاري

ملف رقم 2121/13
تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�شى 
موثق) القصير  ابراهيم  األستاذ 
(،2121 سبتمبر) (16 بتاريخ) بمكناس 
الحامل) حميد  الزراعلي  السيد  باع 
ب ت وعدد)D118991)الساكن رقم)
العلوم) كلية  امام  الوردة  تجزئة  (4

الزيتون مكناس.
 MAJDOULINE LA للشركة)
شخص) في  (NEGOCE SARL AU
املغيت) السيد عبد  القانوني  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  تحدود 

1.311.111)درهم.

 II. - إعالنات قضائية
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لذلك فإن جميع التعرضات وجب)

باملحكمة) الضبط  بكتابة  أن توضع 

التجارية بمكناس داخل أجل خمسة)

صدور) تاريخ  من  ووما  ((15) عشرة)

النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

39 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
مكتب صعوبات املقاولة

فسخ مخطط االستمرارية وفتح 

مسطرة التصفية القضائية في 

مواجهة شركة الصناعية النتاج 

االعالف بالجنوب

STE INDUSTRIELLE 

DE FABRICATION 

 DES ALIMENTS COMPOSES

DU SUD

ملف عدد 2121/8318/3

ملف أصلي : 2117/8312/35

اشعار
 2119/66 بمقت�شى الحكم عدد)

 2121 وونيو) (22 بتاريخ) الصادر 

عدد) املقاولة  صعوبات  ملف  في 

أصلي) ملف  (2121/8318/3

املحكمة) قضت  (2117/8312/35

التجارية بمراكش):

فسخ فسخ مخطط االستمرارية)

القضائية) التصفية  مسطرة  وفتح 

الصناعية) شركة  مواجهة  في 

بالجنوب) االعالف  النتاج 

 STE INDUSTRIELLE DE

 FABRICATION DES ALIMENTS

.COMPOSES DU SUD

لدى) التجاري  بالسجل  املسجلة 

املحكمة االبتدائية بابن جرير تحت)

التوقف) تاريخ  وتحدود  (1229 رقم)

سابقا) املحددة  املدة  في  الدفع  عن 

بفتح) القا�شي  الحكم  بموجب 

وعينت) القضائية  التسوية  مسطرة 

قاضيا) اسميح  الرحيم  عبد  السيد 

منتدبا.

سندوكا) زغلول  ووسف  والسيد 

عبد) شارع  (181 والكائن) مصفيا 

الكريم الخطابي إقامة رقية الشقة)5 

عمارة ب الطابق األول مراكش.

الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه 

املعين) للسندوك  بدوونهم  التصريح 

املبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 

وذلك) بالوثائق  مرفقة  املطلوبة 

نشر) تاريخ  من  شهرين  أجل  داخل 

هذا االشعار بالجريدة الرسمية طبقا)

و721  (719 (،584 املواد) ملقتضيات 

من مدونة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط
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املحكمة التجارية بمراكش

مكتب صعوبات املقاولة

فسخ مسطرة التسوية القضائية في 

ملف عدد 2121/8312/84

اشعار
 2121/68 بمقت�شى الحكم عدد)

 2121 وونيو) (22 بتاريخ) الصادر 

عدد) املقاولة  صعوبات  ملف  في 

املحكمة) قضت  (2121/8312/84

التجارية بمراكش):

فسخ مسطرة التسوية القضائية)

في مواجهة شركة كروب ارشيتيكتيغ)

ماروك) دوزاون  كونستروكسيون 

 ARCHITECTURE ماروك) د  اس 

 CONSTRUCTION DESING

املسجلة) في شخص م ق  (MAROC

املحكمة) لدى  التجاري  بالسجل 

 57749 التجارية بمراكش تحت رقم)

وتحدبد تاريخ التوقف عن الدفع في)

18)شهرا السابقة لهذا الحكم.

الرحيم) عبد  السيد  وعينت 

اسميح قاضيا منتدبا والسيد محمد)

بنجلون نائبا عنه.

سندوكا) ووس  حسن  والسيد 

عمارة موالي سعيد) (22 والكائن ب)

الفتح) 2)بجوار كهرباء) 1)رقم) الطابق)

شارع األمير موالي عبد هللا مراكش.

الدائنين) من  فاملطلوب  عليه 

املعين) للسندوك  بدوونهم  التصريح 

ضمن قائمة تتضمن املبالغ املطلوبة)

أجل) داخل  وذلك  بالوثائق  مرفقة 

تاريخ نشر هذا االشعار) شهرين من 

ملقتضيات) طبقا  الرسمية  بالجريدة 

من مدونة) و721) و719) (584 املواد)

التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط
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املحكمة التجارية بمراكش
مكتب صعوبات املقاولة

تحويل مسطرة االنقاذ إلى تسوية 
قضائية في مواجهة الطيبي العلوي 

عبد العزيز - الطيبي العلوي 

اسماعيل - الطيبي العلوي المين 

- الطيبي العلوي موالي سليمان 

املالكين لفندق قصبة اسماء زاكورة

ملف رقم 2121/8312/86

ملف أصلي رقم 2121/8315/78

إشعار
 2121/69 رقم) الحكم  بمقت�شى 

 2121 وونيو) (29 بتاريخ) الصادر 

رقم) املقاولة  صعوبات  ملف  في 

أصلي) ملف  (2121/8312/86

املحكمة) قضت  (2121/8315/78

التجارية بمراكش):

إلى) االنقاذ  مسطرة  بتحويل 

مسطرة التسوية القضائية مواجهة)

- الطيبي  الطيبي العلوي عبد العزيز)
العلوي  الطيبي   - اسماعيل  العلوي 

المين - الطيبي العلوي موالي سليمان 

املالكين لفندق قصبة اسماء زاكورة 

لدى  التجاري  بالسجل  واملسجلين 

تحت  بزاكورة  االبتدائية  املحكمة 
رقم 142.

وتحدود تاريخ التوقف عن الدفع 

في 18 شهرا السابقة للحكم.

الرحيم  عبد  السيد  وعينت 

اسميح قاضيا منتدبا والسيد محمد 

محمد  والسيد  عنه،  نائبا  بنجلون 

بسالم سندوكا والكائن ب : 11 تجزئة 

املركز ورزازات ص.ب 111.

الدائنين) من  فاملطلوب  عليه 
املعين) للسندوك  بدوونهم  التصريح 
املبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 
وذلك) بالوثائق  مرفقة  املطلوبة 
نشر) تاريخ  من  شهرين  أجل  داخل 
هذا اإلشعار بالجريدة الرسمية طبقا)
و721  و719) (584 املواد) ملقتضيات 

من مدونة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

103

املحكمة التجارية بمراكش

 تقديم أصل تجاري حصة
في شركة

ملف عدد : 2121/96
حساب عدد : 3383

 27 بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في)
أبريل)2121،)مسجل بمراكش بتاريخ)
15/2121)تحت رقم)33683/2121.

قدم السيد محمد نجيب الكتاني،)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  والحامل 
 217 الساكن برقم) (،E667328 رقم)
بلوك ب إقامة عنبر شارع) (4 الطابق)

بوكوسالفي جليز مراكش.
الكائن) التجاري  األصل  مجموع 
دار) طريق  الزهراء) فاطمة  بشارع 

الباشا رقم)17)مراكش.
املقيد) صيدلية  عن  عبارة  وهو 
بالسجل التجاري بمراكش تحت رقم)
95248)من السجل اإلوضاحي بجميع)
بثمن) واملعنوية  املادوة  عناصره 

3.895.111)درهم.
 DAR EL الصيدلية) للشركة 
قدره) مال  راس  (BACHA HOMEO
درهم املمثلة من طرف) (3.895.111

السيد محمد نجيب الكتاني.
فعلى دائني البائع املتنازل املذكور)
إلى) بتعرضاتهم  وتقدموا  أن  أعاله 
باملحكمة) التجاري  السجل  قسم 
التجارية بمراكش دالخ أجل وبتدئ)
من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في)
اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن)

الثاني.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

36 مكرر
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املحكمة التجارية بمراكش
مصلحة السجل التجاري

بيع أصل تجاري
ملف عدد 2121/97

حساب رقم : 3387

من) حرر  توثيقي  عقد  بمقت�شى 

املوثق) الوزاني  احمد  األستاذ  طرف 

بالرباط بتاريخ)31)ماي)2121،)قامت)

الشركة وفا أوطيل،)مقرها االجتماعي)

الثاني) الحسن  بمراكش وكالة شارع 

ممثلة) الثاني  الحسن  شارع  (8  CIH

زاكي،) حاتم  السيد  العام  بمدورها 

للتعريف) الوطنية  للبطاقة  الحامل 
األصل) بتفويت  (،FA28768 رقم)

التجاري املشتمل على فندق الكائن)

بمراكش شارع عبد الكريم الخطابي)

باملحكمة) التجاري  بالسجل  واملقيد 

التجارية بمراكش تحت رقم)4343)إلى)

 MADAEF الشركة املسماة مضيف)

ممثلة بالسيد محمد رشيد قرقري،)

للتعريف) الوطنية  للبطاقة  الحامل 
اإلوداع) وسيتم  (،BK113395 رقم)

القانوني باملحكمة التجارية بمراكش.

 15 وستقبل التعرضات إلى غاوة)

ووما من تاريخ صدور اإلعالن الثاني.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط
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املحكمة التجارية بمراكش

تقدوم أصل تجاري حصة في شركة

ملف عدد 2121/98

حساب عدد : 3389

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

بمراكش) ومسجل  (،2121 وونيو) (8

قدمت) (،2121 وونيو) (11 بتاريخ)

الحاملة) هند  السالوي  السيدة 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

والساكنة بإقامة الفرح) (BE811415
38)زنقة باني رقم)13)مراكش لشركة)

PH IMAM ALI ENNAKHIL)الكائن)
رقم) (1 الزهور) في  االجتماعي  مقرها 
طور) في  مراكش  اوطي  عين  (631

التأسيس.

الكائن) التجاري  األصل  جميع 
اوطي) عين  (631 رقم) (1 بالزهور)
واملسجل) صيدلية  واملعد  مراكش 
عناصره) بجميع  التجاري  بالسجل 
شركة) في  كحصة  واملعنوية  املادوة 

قوم بمبلغ)811.111)درهما.
فعلى دائني مقدم الحصة املذكور)
إلى) بتصريحاتهم  وتقدموا  أن  أعاله 
باملحكمة) التجاري  السجل  قسم 
التجارية بمراكش داخل أجل وبتدئ)
من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في)
اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن)

الثاني.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط
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املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم):)2121/111

حساب رقم):)3411

تقدوم أصل التجاري حصة في 
شركة

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في فاتح)
وونيو)2121)ومسجل بتاريخ)24)وونيو)
ملاوي) اومان  السيدة  قدمت  (،2121
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
الساكنة بحي سيدي) (P225968 رقم)

حساون رقم)19)ورزازات.
 LAMAOUI ARCHI لشركة)
شركة ذات املسؤولية) (،STUDIO 7
في) «شركة  وحيد) بشريك  املحدودة 

طور التاسيس.
بالشقة) الكائن مقرها االجتماعي 
حنان) اقامة  الثالث  الطابق  (9 رقم)

بلوك)A)شارع املقاومة جليز مراكش.
الغير) التجاري  االصل  جميع 
الكائن) التجاري  بالسجل  مسجل 
 41 رقم) مكتب  عائشة  ابن  بزنقة 
بيزنيس) بلدونغ  اقامة  الرابع  الطابق 
كمكتب) واملعد  مراكش  جليز  سنتر 
عناصره) بجميع  املعمارية  للهندسة 
املادوة واملعنوية كحصة في الشركة)
والذي تم تقويمه بمبلغ)1.126.1311 

درهم.
الحصة) مقدمة  دائني  فعلى 
وتقدموا) أن  أعاله  املذكورة 

السجل) قسم  الى  بتصريحاتهم 

التجاري باملحكمة التجارية بمراكش)

نشر) تاريخ  من  وبتدئ  أجل  داخل 

من) (15 في) وينتهي  االول  االعالن 

النشرة االعالن الثاني.

االعالن االول 
عن رئيس كتابة الضبط

100 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم):)2121/112

حساب رقم):)3413

صدقة أصل تجاري لوجه هللا تعالى 
مصحح) عرفي  عقد  بمقت�شى 

ومسجل) (2121 وونيو) (3 في) االمضاء)

(،2121 وونيو) (23 بتاريخ) بمراكش 

هللا،) ظفر  لطيفة  السيدة  تصدقت 

للتعريف) الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

رقم)BJ27186)لفائدة السيدة مليكة)

الحاملة للبطاقة الوطنية) ظفر هللا،)

بمجموع) (R371752 رقم) للتعريف 

(،9.72 في) املقدرة  املشاعة  حقوقها 

اململوكة لها في االصل التجاري الكائن)

(،85 الرقم) (،I بمراكش،)سيدي عباد)

مسجل) مقهى،) عن  عبارة  هو  الذي 

بالسجل التجاري تحت رقم)49336،)

واملعنوية) املادوة  عناصره  بجميع 

املرحوم) أبيها  تركة  في  تملكها  والتي 

لحسن ظفر هللا.

الحقوق) مجموع  تقويم  تم  وقد 

املشاعة املتصدق بها في مبلغ)41.111 

درهم.

املذكورة) املتصدقة  دائني  فعلى 

الى) بتعرضاتهم  وتقدموا  أن  أعاله 

باملحكمة) التجاري  السجل  قسم 

التجارية بمراكش،)داخل أجل وبتدئ)

من تاريخ نشر االعالن االول وينتهي في)

اليوم الخامس عشر من نشر االعالن)

الثاني.

االعالن االول 
عن رئيس كتابة الضبط

101 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

بيع أصل تجاري

ملف رقم 2121/113

حساب رقم 3416

بمقت�شى عقد موثق تلقاه األستاذ)

بتاريخ) بمراكش،) موثق  بوملان  ر�شى 

بتاريخ) املسجل  (2121 وونيو) (11

املداخيل) سجل  (،2121 وونيو) (22

أمر) (،2121-1151456-11171

توصيل) (43948 باستخالص)

21211566811149،)باعت السيدة)

للبطاقة) الحاملة  واليد،) فوزية 

 E569683 رقم) للتعريف  الوطنية 

«كيش بلوس«) بصفتها ممثلة شركة)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

بالسجل) واملسجلة  وحيد،) شريك 

التجاري بمراكش تحت رقم)68625،)

التخمات،) منير  السيد  لفائدة 

«توريستيكا) شركة) ممثل  بصفته 

كونسيبت«)الحامل للبطاقة الوطنية)

شركة) (BJ236514 رقم) للتعريف 

ذات مسؤولية محدودة ذات شريك)

التجاري) بالسجل  واملسجلة  وحيد،)

115415،)جميع) بمراكش تحت رقم)

بمراكش،) الكائن  التجاري  األصل 

دوار أوالد مزوغ،)جماعة وقيادة أوالد)

بالسجل) والقيد  الويدان،) حسون 

 68625 التجاري ملراكش تحت رقم)

رقم) تحت  التحليلي،) السجل  من 

بجميع) الترتيبي،) السجل  من  (2931

عناصره املادوة واملعنوية وذلك بثمن)

قدره)111.111)درهم.)

أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  وتقدموا  أن 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش داخل أجل وبتدئ من تاريخ)

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر)(15))من نشر اإلعالن)

الثاني.

اإلعالن األول
رئيس مصلحة كتابة الضبط
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املحكمة التجارية بمراكش
ملف عدد):)2121/84

حساب رقم):)3313

بيع أصل تجاري
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
بمراكش) ومسجل  (2121 أبريل) (21
باعت شركة) (2121 أبريل) (21 بتاريخ)
تينمار شركة محدودة املسؤولية ذات)
الشريك الوحيد رأسماله)6.225.111 
التجاري) بالسجل  واملسجلة  درهما 
مقرها اإلجتماعي) (،6145 تحت عدد)
سيدي) الصناعي  الحي  (118 بالرقم)
الحي) (11 ص.ب) آسفي  طريق  غانم 
شركة) لفائدة  مراكش  الحسني 
اتوليي ا.ك.س،)شركة مجهولة اإلسم)
رأسمالها)21.111.111)درهما،)مقرها)
اإلجتماعي بالرقم)114)الحي الصناعي)
 25 ص.ب) مراكش  غانم  سيدي 
املسجلة بالسجل التجاري تحت عدد)

.1897
الكائن) الثانوي  التجاري  األصل 
بالبقعتين)194)و195)بالحي الصناعي)
مراكش) آسفي  طريق  غانم  سيدي 
املالبس) وصباغة  للحياكة  واملعد 
تحت) التجاري  بالسجل  واملسجل 
املادوة) عناصره  بجميع  (6145 عدد)
واملنعوية بمبلغ)21.314.811)درهما.

أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  وتقدموا  أن 
التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 
بمراكش داخل أجل وبتدئ من تاريخ)
اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
عن رئيس كتابة الضبط

20 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف عدد):)2121/85

حساب رقم):)3317

تقدوم أصل تجاري حصة في شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 
بمراكش) ومسجل  (2121 أبريل) (15
قررت) (2121 ماي) (26 بتاريخ)
الحاملة) صفية  ابخير  السيدة 
الساكنة) (EB28418 رقم) ل.ب.ت.و 
إقامة) (24 شقة) (163 بالعمارة)
اكادور. املحمدي  حي  (2 السعادة)
مراكش) صفاء) صيدلية  لشركة 
بدوار) اإلجتماعي  مقرها  الكائن 
 1659 رقم) (33 بلوك) املحاميد 

مراكش،)في طور التأسيس.
الكائن) التجاري  األصل  جميع 
 1659 رقم) (33 بدوار املحاميد بلوك)
واملسجل) لصيدلية  واملعد  مراكش 
عناصره) بجميع  التجاري  بالسجل 
املادوة واملنعوية كحصة في الشركة،)

قوم بمبلغ)1.138.111.11)درهما.
فعلى دائني مقدم الحصة املذكور)
إلى) بتصريحاتهم  وتقدموا  أن  أعاله 
باملحكمة) التجاري  السجل  قسم 
التجارية بمراكش داخل أجل وبتدئ)
من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في)
اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن)

الثاني.
اإلعالن الثاني

عن رئيس كتابة الضبط

21 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف عدد):)2121/86

حساب رقم):)3318

تقدوم أصل تجاري حصة في شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
بمراكش) ومسجل  (2121 أبريل) (15
السيد) قدم  (2121 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 طور) 6)مراكش،) 381)سعادة) رقم)

التأسيس.
الكائن) التجاري  األصل  جميع 
باملحاميد رقم)381)سعادة)6)مراكش)
بالسجل) واملسجل  لصيدلية  واملعد 
املادوة) عناصره  بجميع  التجاري 
قوم) الشركة،) في  كحصة  واملنعوية 

بمبلغ)1.518.111.11)درهما.
فعلى دائني مقدم الحصة املذكور)
إلى) بتصريحاتهم  وتقدموا  أن  أعاله 
باملحكمة) التجاري  السجل  قسم 
التجارية بمراكش داخل أجل وبتدئ)
من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في)
اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن)

الثاني.
اإلعالن الثاني

عن رئيس كتابة الضبط

22 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم):)2121/87

حساب رقم):)3321

بيع أصل تجاري
بمقت�شى عقد تلقاه األستاذ ر�شى)

18)ماي) بوملان موثق بمراكش بتاريخ)

2121،)املسجل بتاريخ)25)ماي)2121،)

2121-11411386- سجل املداخيل)

(،35969 باستخالص) أمر  (،11171

باع) (،21211297711149 توصيل)

السيد فرانسوا فيليب هنري لويس)

عدد) السفر  لجواز  الحامل  بريتنيي 

السيد) عنه  ونوب  (،18HE62263

بالسجل) واملسجل  جيومو  جيرارد 

عدد) تحت  بمراكش  التجاري 

لفائدة السيد سكوت ألين) (،76134

عدد) السفر  لجواز  الحامل  بوند،)

الشريك) بصفته  (،498713549

شركة) ميلر  بوند  شركة  في  الوحيد 

ذات مسؤولية محدودة ذات شريك)

التجاري) بالسجل  واملسجلة  وحيد،)

بمراكش تحت عدد)113613،)جميع)

بمراكش) الكائن  التجاري  األصل 

رقم) درب الشرفة الكبير،) املواسين،)

14)واملقيد بالسجل التجاري ملراكش)

السجل) من  (76134 عدد) تحت 

من) (،1918 عدد) وتحت  التحليلي،)

عناصره) بجميع  الترتيبي  السجل 

قدره) بثمن  وذلك  واملعنوية  املادوة 

637.211.11درهم.

أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  وتقدموا  أن 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش داخل أجل وبتدئ من تاريخ)

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
عن رئيس كتابة الضبط

23 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم):)2121/88

حساب رقم):)3319

بيع أصل تجاري
األستاذ) تلقاه  عقد  بمقت�شى 

بتاريخ) بمراكش  موثق  بوملان  ر�شى 

بتاريخ) املسجل  (،2121 مارس) (13

املداخيل) سجل  (،2121 مارس) (18

مر) أ ،2 1 2 1 - 1 1 2 3 1 3 4 / 1 1 1 7 1

توصيل) (،19957 باستخالص)

السيد) باع  (،2121687411149

للبطاقة) الحامل  حلوي  محمد 

 G195355 عدد) للتعريف  الوطنية 

بصفته ممثل شركة دوكامبيو شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات شريك)

التجاري) بالسجل  واملسجل  وحيد 

لفائدة) (،43913 بمراكش تحت عدد)

الحامل) السيد فوزي طالوت بوند،)

عدد) للتعريف  الوطنية  للبطاقة 

B462238،)بصفته مسير لشركة باملا)

مسؤولية) ذات  شركة  هوسبيتالتي 

محدودة واملسجلة بالسجل التجاري)

بمراكش تحت عدد)112119،)جميع)

األصل التجاري الكائن بمراكش باب)

واملقيد) (، (4 دكالة درب الجدود رقم)

بالسجل التجاري ملراكش تحت عدد)

43913)من السجل التحليلي،)وتحت)

الترتيبي) السجل  من  (،3789 عدد)

واملعنوية) املادوة  عناصره  بجميع 

وذلك بثمن قدره)523.661.11درهم.

أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  وتقدموا  أن 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش داخل أجل وبتدئ من تاريخ)

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر الثاني.

اإلعالن الثاني
عن رئيس كتابة الضبط

24 مكرر
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املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم):)2121/89
حساب رقم):)3331

بيع أصل تجاري
في مؤرخ  توثيقي  عقد   بمقت�شى 
بمراكش) ومسجل  (2121 ماي) (4  
السيد) باع  (،2121 ماي) (11 بتاريخ)
للبطاقة) الحامل  بوشام  الكبير  عبد 
 E19756 رقم) الوطنية  التعريف 
الشمالي) املحمدي  بالحي  الساكن 

بلوك)125)الرقم)16)مراكش.
الكائن) التجاري  االصل  مجموع 
باب) السالم  بحي  الذهب  بصاغة 
املالح مراكش،)وهو عبارة عن حانوت)
التجاري) بالسجل  واملقيد  (16 رقم)
من) (82342 رقم) تحت  بمراكش 
عناصره) بجميع  االوضاحي  السجل 
املادوة واملعنوية بثمن قدره)511.111 
درهم للسيد مراد الصدوقي الحامل)

.MC185333(للبطاقة الوطنية رقم
فعلى دائني البائع املتنازل املذكور)
الى) بتعرضاتهم  وتقدموا  ان  أعاله 
باملحكمة) التجاري  السجل  قسم 
التجارية بمراكش داخل أجل وبتدئ)
من تاريخ نشر االعالن االول وينتهي في)

اليوم)15)من نشر االعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

41 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم):)2121/91
حساب رقم):)3332

بيع أصل تجاري
في مؤرخ  عدلي  عقد   بمقت�شى 
بمراكش) ومسجل  (2121 ماي) (4  
السيد) باع  (،2121 ماي) (24 بتاريخ)
أهلي حمو الحامل للبطاقة التعريف)
الوطنية رقم)E14157)والسيد امزال)
التعريف) للبطاقة  الحامل  احمد 
جميع االصل) (،E2661 الوطنية رقم)
التجاري الكائن بتجزئة علي اوحماد)
شارع) (،56 رقم) الريس  ابن  عمارة 
االمير موالي عبد هللا مراكش واملعد)
بالسجل) واملسجل  ومطعم  املقهى 
ورقم) (،44834 رقم) تحت  التجاري 
املادوة) عناصره  بجميع  (،44836

درهم. (1.111.111 بمبلغ) واملعنوية،)

املذكورين) البائعين  دائني  فعلى 

الى) بتعرضاتهم  وتقدموا  أن  أعاله 

باملحكمة) التجاري  السجل  قسم 

التجارية بمراكش داخل أجل وبتدئ)

من تاريخ نشر االعالن االول وينتهي في)

اليوم)15)من نشر االعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
عن رئيس كتابة الضبط

42 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم):)2121/91

حساب رقم):)3334

بيع أصل تجاري
مؤرخ) عرفي  هبة  عقد  بمقت�شى 

2121)ومسجل بمراكش) فبراور) (2 في)

وكذا امللحق) (،2121 وونيو) (7 بتاريخ)

بنفس) بمراكش  واملسجل  له  التابع 

التاريخ وهب السيد اوت بن بال لحسن)

الوطنية) التعريف  للبطاقة  الحامل 

 3 اتصال) الساكن  (J231245 رقم)
زنقة)1)رقم)54)ق ج البيضاء)لفائدة)

أخيه السيد اوت بن بال الحسين.

وملكه) الذي  النصف  كافة 

مع) الشياع  على  املذكور  الواهب 

املوهوب له اعاله في االصل التجاري)

سويقة) (188 رقم) بمراكش  الكائن 

تجارة) في  واملعد  العروس  رياض 

واملقيد) بالتقسيط  الحلويات  بيع 

بالسجل التجاري بمراكش تحت رقم)

76441)من السجل االوضاحي بجميع)

عناصره املادوة واملعنوية،)بثمن قدره)

121.111)درهم.

فعلى دائني البائع املذكور أعاله أن)

وتقدموا بتعرضاتهم الى قسم السجل)

التجاري باملحكمة التجارية بمراكش)

نشر) تاريخ  من  وبتدئ  أجل  داخل 

االعالن االول وينتهي في اليوم)15)من)

نشر االعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
عن رئيس كتابة الضبط

43 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم):)2121/92

حساب رقم):)3338

تقدوم أصل تجاري
 حصة في شركة

عقد موثق) بمقت�شى عقد عرفي/)

ومسجل) (2121 وونيو) (2 في) مؤرخ 

بمراكش بتاريخ)7)وونيو)2121.

السباوطي) أمين  السيد  قدم 

الوطنية) التعريف  للبطاقة  الحامل 
.BE792235(رقم

الكائن) التجاري  االصل  جميع 
الباتول) اقامة  (1 رقم) املحل  (: ب)

محمد) زاوية  االر�شي  الطابق 

جيلي) البقال  ومحمد  الخامس 

واملعد كمؤسسة للتجميل) مراكش،)

تحت) التجاري  بالسجل  واملسجل 
رقم)121422)بجميع عناصره املادوة)

واملعنوية،)قوم االصل التجاري بمبلغ)

 THE(485.111)درهم حصة في شركة

.RAFINITY(&(BEAUTY(SARL(AU

فعلى دائني البائع املذكور أعاله أن)

وتقدموا بتعرضاتهم الى قسم السجل)

التجاري باملحكمة التجارية بمراكش)

نشر) تاريخ  من  وبتدئ  أجل  داخل 

االعالن االول وينتهي في اليوم)15)من)

نشر االعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
عن رئيس كتابة الضبط

44 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم):)2121/93

حساب رقم):)3339

بيع أصل تجاري
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

بمراكش) ومسجل  (2121 أبريل) (5  

بتاريخ)14)أبريل)2121،)باعت السيدة)

سعيدة اوت احماد الحاملة لبطاقة)

 EE544393 رقم) الوطنية  التعريف 

الساكنة بدوار ابن الرا�شي رقم)265 

مراكش لفائدة السيد محمد حرمالي)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
.E519182(رقم

الكائن) التجاري  االصل  كافة 
مكرر) (3 متجر رقم) باملحل التجاري،)

 161 رقم) املنزل  من  املستخرج 

مراكش) ب  حرف  (1 املسيرة) تجزئة 

املواد) «بيع  التجاري) للغرض  واملعد 

الكعك)) أو  (السفنج  الغذائية«)

بالسجل) واملسجل  بالتقسيط 

بجميع) (124534 التجاري تحت رقم)

بمبلغ) واملعنوية  املادوة  عناصره 

45.111)درهما.

فعلى دائني البائع املذكور أعاله أن)

وتقدموا بتعرضاتهم الى قسم السجل)

التجاري باملحكمة التجارية بمراكش)

نشر) تاريخ  من  وبتدئ  أجل  داخل 

االعالن االول وينتهي في اليوم)15)من)

نشر االعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
عن رئيس كتابة الضبط

45 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم)2121/94

حساب رقم)3343

عقد بيع أصل تجاري

مؤرخ) توثيقي  عقد  بمقت�شى 

(،2121 أبريل) وفاتح  مارس  (25 في)

أبريل) (8 بتاريخ) بمراكش  ومسجل 

الغزوي،) محمد  السيد  باع  (،2121

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
بمراكش،) الساكن  (،E152156 رقم)
هاء) حرف  (،93 رقم) (6 الشطر)

السيد) لفائدة  البور،) تامنصورت 

لبطاقة) الحامل  الحيان،) لحسن 

(،P76643 رقم) الوطنية  التعريف 

بركة) اسيف  بمراكش  الساكن 

محمد) والسيد  (،6 رقم) البهجة 

التعريف) لبطاقة  الحامل  هني،)

الساكن) (،JC424183 رقم) الوطنية 
.431 رقم) (12 بلبكار) م  بمراكش ح 

بمراكش) الكائن  التجاري  األصل 

سابقا) (57 رقم) دكالة  باب  بوطويل 

و59)حاليا،)واملخصص ببيع املعدات)

 MARCHAND والعقاقير بالتقسيط)

.DE QUINCAILLERIE EN DATAIL
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التجاري) بالسجل  سجل  والذي 
من) (86168 رقم) تحت  بمراكش 
من) (3314 وعدد) التحليلي  السجل 
عناصره) بجميع  الترتيبي  السجل 
 951.111 بمبلغ) واملعنوية  املادوة 

درهم.
أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  وتقدموا  أن 
التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 
بمراكش داخل أجل وبتدئ من تاريخ)
اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر االعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
عن رئيس كتابة الضبط

83 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري عن طريق 

البيع
ملف عدد 2121/78

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 
أنه بمقت�شى عقد موثق مؤرخ في)21 
ماي)2121)باع السيد محمد الزوادي)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
بطنجة) والساكن  (K262121 عدد)
البرانص تجزئة فضيلة زنقة)6)رقم)12 
بطنجة) التجاري  بالسجل  واملسجل 
األصل) مجموع  (75211 رقم) تحت 
شارع) (79 بطنجة) الكائن  التجاري 
 C.F DESIGN شركة) لفائدة  فاس 
SARL AU)املسجلة بالسجل التجاري)
 433151 رقم) تحت  البيضاء) بالدار 
في شخص ممثلها القانوني وحددت)
قيمة األصل التجاري موضوع البيع)
في مبلغ إجمالي قدره)751.111)درهم.
التعرضات) جميع  فإن  وعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة)
15)ووما ابتداء)من تاريخ) داخل أجل)
وما) (84 للفصل) طبقا  الثاني  النشر 

وليه من مدونة التجارة.
اإلعالن األول

عن رئيس كتابة الضبط
خدوجة أقشور

96 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف عدد):)2121/61

ملف تفويت أصل تجاري عن طريق 
التنازل

يعلن رئيس مصلحة كتابةالضبط)
أنه) بطنجة  التجارية  باملحكمة 
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 
بدر) السيد  تنازل  (،2121 أبريل) (5  
لبطاقة) الحامل  الدرعاوي  الدون 
 M539187 عدد) الوطنية  التعريف 
والساكن بحي مسنانة تجزئة النزهة)
واملسجل) طنجة  (36 رقم) قطعة 
بالسجل التجاري بطنجة تحت عدد)
التجاري) األصل  جميع  (،132311
 7 زنقة) بنكيران  حي  بطنجة  الكائن 
8،)لفائدة السيدة سميرة حمان) رقم)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
عدد)V269191)وحددت قيمة األصل)
في) بعوض  التنازل  التجاري موضوع 
مبلغ إجمالي قدره)11.111.11درهم).
التعرضات) جميع  فإن  وعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة)
15)ووما ابتداء)من تاريخ) داخل أجل)
وما) (84 للفصل) طبقا  الثاني  النشر 

وليه من مدونة التجارة.
اإلعالن الثاني

عن رئيس كتابة الضبط
خدوجة أقشور

25 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
تفويت حق الكراء ألصل تجاري عن 

طريق البيع
ملف عدد : 2121/62

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 
مؤرخ) موثق  عقد  بمقت�شى  أنه 
حق) بيع  تم  (،2121 نوفمبر) (27 في)
الكائن) التجاري  لألصل  الكراء)
مرجان) التجاري  املركز  بطنجة 
واململوك) (B14 رقم) محل  املدونة 
 PARFUMERIE SECRET لشركة)
 DE BEAUTE MARRAKECH SARL
املسجلة بالسجل التجاري بمراكش)
وقرعها بالسجل) (14151 تحت عدد)
رقم) تحت  مسجل  بطنجة  التجاري 

القانونيين) ممثليها  بواسطة  (24381

 BE628573 بنجلون) رشيد  السيد 
جلون) ابن  ندور  محمد  والسيد 

 LOCAMED B74749)لفائدة شركة)

،SERVICE SARL AU
التجاري) بالسجل  املسجلة 

واملمثلة) (31269 رقم) تحت  بالرباط 

من طرف السيدة بثينى عراقي حسيني)

.A74358

قدره) إجمالي  بثمن  وذلك 

911.111)درهم.

عليه فإن جميع التعرضات تقدم)

بكتابة الضبط بهذه املحكمة داخل)

أجل)15)ووما ابتداء)من تاريخ النشر)

84)وما وليه من) الثاني طبقا للفصل)

مدونة التجارة.

اإلعالن الثاني
عن رئيس كتابة الضبط

84 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
ملف التصفية القضائية

رقم 2118/8313/11

ملف عدد 2121/8314/113

بيان بإوداع األمر باملصادقة على 
مشروع التوزيع

(املادة 668 من مدونة التجارة)
شركة) دائني  علم  في  ليكن 

 STE INDUSTRIELLE DES سيدور)

 DETERGENTS DE L’ORIENTAL

على) باملصادقة  األمر  إن  (SIDOR

 2121/116 عدد) التوزيع  مشروع 

(،2121 وونيو) (9 بتاوخ) الصادر 

قد) (،2121/8314/113 رقم) ملف 

املحكمة) لدى  الضبط  بكتابة  وضع 

التسوية) (مكتب  بوجدة) التجارية 

والتصفية القاضية).

فيه) الطعن  األطراف  حق  ومن 

ووما) (15 أجل) داخل  باالستئناف 

من تاريخ نشر هذا البيان بالجريدة)

الرسمية.
عن رئيس كتابة الضبط

39

املحكمة التجارية بوجدة
مستخرج عقد هبة أصل تجاري

ملف هبة عدد 2118/57
حساب عدد 2116

حررته) رسمي  عقد  بمقت�شى 
األستاذة منال كراعي املوثقة بوجدة)
مسجل) (،2121 ماي) و21) (16 بتاريخ)
وهب) (2121 ماي) (25 بتاريخ) بوجدة 
السيد عمر بلحسين دري�شي الساكن)
25)شارع محمد الخامس الطابق) ب)

الثاني الشقة)19)وجدة.
للسيدات):)مليكة بحلسين دري�شي)
رقم) اسلي  الغولف  بإقامة  الساكنة 

14)وجدة.
زكية بلحسين دري�شي الساكنة ب)
24)زنقة سجلماسة شارع افدور الدار)

البيضاء.
الساكنة) دري�شي  بلحسين  بشرى 
تنوت) زنقة  املنصور  يعقوب  بشارع 

رقم)14)وجدة.
التجاري) االصل  مجموع 
الفالحية) املنتوجات  لبيع  املخصص 
الكائن بشارع محمد الخامس رقم)25 
وجدة،)املقيد بالسجل التجاري تحت)
وقد تم تقييم) تحليلي،) (11377 رقم)
التسجيل) لغرض  التجاري  األصل 

بمبلغ قدره)111.111)درهم.
املحكمة) أمام  التعرضات  تقبل 
التجارية بوجدة داخل أجل أقصاه)
للنشرة) املوالية  ووما  عشرة  خمسة 
الثانية،)تطبيقا للمادة)84)من مدونة)

التجارية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

40 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
مستخرج عقد هبة حقوق مشاعة

في أصل تجاري
ملف عدد 2121/59
حساب عدد 2132

حرره) رسمي  عقد  بمقت�شى 
األستاذ خليل متحد املوثقة بوجدة)
ماي) و5) (،2121 أبريل) (27 بتاريخ)
2121)مسجل بوجدة بتاريخ)5)وونيو)

2121)وهب السادة):
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بشارع) الساكنة  عميري  سليمة 
يعقوب املنصور زنقة كربالء)رقم)25 
وجدة أصالة عن نفسها ونيابة عن)
يعقوب) بشارع  الساكنة  زهير  إناس 

املنصور زنقة كربالء)رقم)25)وجدة.
بمقت�شى وكالة عامة.

الساكن بشارع) امين زهير  محمد 
يعقوب املنصور زنقة كربالء)رقم)25 

وجدة.
للسيدة هناء)زهير الساكنة بشارع)
يعقوب املنصور زنقة كربالء)رقم)25 

وجدة.
في) املشاعة  حقوقهم  جميع 
االصل التجاري املخصص لصيدلية)
الكائن) زهير،) صيدلية  شعار  تحت 
وجدة،) والجزائر  وهران  زنقة  بزاوية 
وقذ) التجاري،) بالسجل  مقيد  الغير 
لغرض) التجاري  األصل  تقدوم  تم 
 151.111 قدره) بمبلغ  التسجيل 

درهم.
املحكمة) أمام  التعرضات  تقبل 
التجارية بوجدة داخل أجل أقصاه)
للنشرة) املوالية  ووما  عشر  خمسة 
84)من مدونة) الثانية تطبيقا للمادة)

التجارة.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

41 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
ملف البيع عدد):)2121/55

حساب عدد):)1993

إشهار مستخرج عقد شراء أصل 
تجاري

حرره) شراء) عقد  بمقت�شى 
وادريس) موساعيد  أحمد  العدالن 
(،2112 نوفمبر) (21 بتاريخ) معاش 
(،2112 21)ديسمبر) سجل بوجدة في)

باع السيد):
بشير ازناسلي الساكن بظهر املحلة)

بلوك ج رقم)234)وجدة
الساكن) اعمارة  محمد  (: للسيد)
بحي موالي املصطفى تجزئة الدباني)

زنقة ب)13)رقم)28)وجدة.
للمحل) التجاري  الحق  جميع 
قسارية) املحلة  ظهر  بوجدة  الكائن 
بالسجل) املقيد  (،44 رقم) برسول 
بثمن) (،51592 عدد) تحت  التجاري 

قدره)111.111.11)درهم

املحكمة) أمام  التعرضات  تقبل 
التجارية بوجدة داخل أجل أقصاه)
للنشرة) املوالية  ووما  عشرا  خمسة 
84)من مدونة) الثانية تطبيقا للمادة)

التجارة.
النشرة الثانية

28 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 131138

حساب رقم : 12231

عقد تقدمة

السيدة اخالص بن وحيى الحاملة)

 B346531 رقم) الوطنية  للبطاقة 

الطبيعي) للشخص  ممثلة  بصفتها 

بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء)تحت رقم)183154)وبصفته)

مسير وحيد لشركة في طور التكوين...

خصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما ولي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)

 PHARMACIE MERYEM CASA

مسؤولية) ذات  شركة  (SARL AU

مقرها) وحيد  بشريك  محدودة 

ابن) شارع  مكرر  (14 ب) االجتماعي 

سينا زاوية الكنيدي.

تم مساهمة في الشركة املذكورة)

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)

الطبيعي) للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر) مالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابتداء)من ووم تسجيلها)

في السجل التجاري.

من) املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها أوضا)

النهائي) اإلنشاء) من  ابتداء) االنتفاع 

لهذه الشركة األصل التجاري الكائن)

شارع مكرر  (14 ب) البيضاء)  بالدار 

واملسجل) الكنيدي  زاوية  سينا  ابن 

البيضاء) بالدار  التجاري  بالسجل 

تحت رقم)183154.

تسجل) فالتعرضات  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة األولى
رئيس كتابة الضبط

16 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 131141

حساب رقم : 12233

عقد تقدمة

بنشقرون) تاودي  مريم  السيدة 

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

BE486819)بصفتها ممثلة للشخص)

الطبيعي ومسجل بالسجل التجاري)

 259854 رقم) تحت  البيضاء) بالدار 

في) لشركة  وحيدة  مسيرة  وبصفتها 

طور التكوين...

خصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما ولي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)

 PHARMACIE AL HAMBRA CASA

مسؤولية) ذات  شركة  (SARL AU

مقرها) وحيد  بشريك  محدودة 

عمر) زنقة  مكرر  (1 ب) االجتماعي 

االدري�شي شارع محمد السادس.

تم مساهمة في الشركة املذكورة)

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)

الطبيعي) للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر) مالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابتداء)من ووم تسجيلها)

في السجل التجاري.

من) املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها أوضا)

النهائي) اإلنشاء) من  ابتداء) االنتفاع 

لهذه الشركة األصل التجاري الكائن)

1)مكرر زنقة عمر) بالدار البيضاء)ب)

السادس) محمد  شارع  االدري�شي 

بالدار) التجاري  بالسجل  واملسجل 

البيضاء)تحت رقم)259854.

تسجل) فالتعرضات  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة األولى
رئيس كتابة الضبط

17 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 131111

حساب رقم : 12969

عقد تقدمة

جدران) الراكوبة  مول  السيد 

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

للشخص) ممثل  بصفته  (B441121

الطبيعي ومسجل بالسجل التجاري)

 172372 رقم) تحت  البيضاء) بالدار 

وبصفته مسير وحيد لشركة في طور)

التكوين...

خصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما ولي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)

PHARMACIE IBNOU ZAHR 

مسؤولية) ذات  شركة  (EL ALIA

مقرها) وحيد  بشريك  محدودة 

االجتماعي ب بلوك)22)رقم)46)شارع)

النيل سيدي عثمان.

تم مساهمة في الشركة املذكورة)

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)

الطبيعي) للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر) مالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابتداء)من ووم تسجيلها)

في السجل التجاري.

من) املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها أوضا)

النهائي) اإلنشاء) من  ابتداء) االنتفاع 

لهذه الشركة األصل التجاري الكائن)

 46 رقم) (22 ب بلوك) بالدار البيضاء)

شارع النيل سيدي عثمان.

)واملسجل بالسجل التجاري بالدار)

البيضاء)تحت رقم)172372.
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تسجل) فالتعرضات  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة األولى
رئيس كتابة الضبط

18 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 131121

حساب رقم : 13174

عقد تقدمة

سعد) محمد  العبادي  السيد 

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

للشخص) ممثل  بصفته  (D4665

بالسجل) مسجل  وغير  الطبيعي 

التجاري وبصفته مسير وحيد لشركة)

في طور التكوين...

خصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما ولي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)

 CLINIQUE ABBADI SARLAU

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

ب) االجتماعي  مقرها  وحيد  بشريك 

361)شارع سيدي عبد الرحمان حي)

السالم الدار البيضاء.

تم مساهمة في الشركة املذكورة)

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)

الطبيعي) للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر) مالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابتداء)من ووم تسجيلها)

في السجل التجاري.

من) املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها أوضا)

النهائي) اإلنشاء) من  ابتداء) االنتفاع 

لهذه الشركة األصل التجاري الكائن)

361)شارع سيدي) بالدار البيضاء)ب)

الدار) السالم  حي  الرحمان  عبد 

البيضاء.

وغير مسجل بالسجل التجاري.

تسجل) فالتعرضات  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة األولى
رئيس كتابة الضبط

19 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم):)131132

حساب رقم):)13218

عقد تقدمة

الحاملة) السيدة سعاد الواضلي،)

 B391112 رقم) الوطنية  للبطاقة 

الطبيعي) للشخص  ممثل  بصفته 

بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء)تحت رقم)246178)وبصفته)

مسير وحيد لشركة في طور التكوين)

خصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما ولي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)

 PHARMACIE K.M.9 CASA SARL

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

ب) االجتماعي  مقرها  واحد  بشريك 

طريق) (C بلوك) (،1 ليساسفة) (146

الجدودة،)الدار البيضاء.

تم مساهمة في الشركة املذكورة)

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)

الطبيعي) للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر) مالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابتداء)من ووم تسجيلها)

في السجل التجاري.

من) املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها أوضا)

النهائي لهذه) اإلنشاء) االنتفاع ابتداء)

الكائن) التجاري  األصل   الشركة 

(،1 ليساسفة) (،146 البيضاء) بالدار 

بلوك)C)طريق الجدودة،)الدار البيضاء)

بالدار) التجاري  بالسجل  واملسجل 

البيضاء)تحت رقم)246178.

تسجل) فالتعرضات  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة األولى
رئيس كتابة الضبط

20 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم):)131226

حساب رقم):)14582

تفويت حق باإلوجار

 BIFREL بيفري) شركة  فوتت 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

مقرها) درهم  (511.111 رأسمالها)

641)شارع) االجتماعي بالدار البيضاء)

من) املمثلة  األمل  قسارية  الفداء)

طرف السيد بكيكر الهاشم،)الحامل)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BH227454

لفائدة):

الحامل) بومهر،) محمد  السيد 

لبطاقة التعريف الوطنية)BL2532)؛

الحامل) بومهر،) سعيد  السيد 

لبطاقة التعريف الوطنية)BL47465)؛

الحامل) بومهر،) الحسن  السيد 

لبطاقة التعريف الوطنية)BL63299)؛

الحامل) بومهر،) جامع  السيد 

.B74775(لبطاقة التعريف الوطنية

حق اإلوجار للمحل الكائن بالدار)

البيضاء)641،)شارع الفداء،)قسارية)

األمل الذي بخصوصه البائع مسجل)

بالسجل التجاري التحليلي باملحكمة)

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

.135129

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بالدار) التجاري  السجل  مكتب 

عشر) خمسة  أجل  داخل  البيضاء)

)15))ووما املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

21 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم):)131236
حساب رقم):)14684

تفويت األصل التجاري
حمدون،) مصطفى  السيد  من 
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 
بوشتى) السيد  لفائدة  (BE772891
الوطنية) للبطاقة  الحامل  احبيبو،)

.BH72791(للتعريف رقم
األصل التجاري الذي هو مخصص)
لبيع املواد الغذائية والعطارة،)الكائن)
حي) رشيد،) موالي  البيضاء،) بالدار 
الرجاء)1،)الزنقة)9،)الرقم)85،)الذي)
بالسجل) مسجل  البائع  بخصوصه 
التجاري التحليلي باملحكمة التجارية)
للسيد) بالنسبة  (358881 رقم) تحت 

مصطفى حمدون.
تسجل) التعرضات  فإن  بذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار) التجاري  السجل  مكتب 
 (15) عشر) خمسة  داخل  البيضاء)

ووما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

22 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم):)131241
حساب رقم):)14689

بيع أصل تجاري
الصمدي،) محمد  السيد  فوت 
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 
محمد) السيد  لفائدة  (BE682164
التعريف) لبطاقة  الحامل  اعيس،)
مجموع األصل) (BE497545 الوطنية)
ومطعم) للمقهى  املعد  التجاري 
 146 ب) البيضاء) بالدار  املتواجد 
واملسجل) الحرية  شارع  (318 سابقا)

بالسجل التجاري رقم)418586.
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 
مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء)
ووما) ((15) داخل أجل خمسة عشر)

املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

23 مكرر
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املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم):)131254

حساب رقم):)14794

بيع أصل تجاري

فوتت السيدة سميرة الحضيكي،)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

رقم)BK187973)لفائدة)

الحضيكي،) الرحيم  عبد  السيد 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم)BK147169)؛

السيدة وامنة الحضيكي،)الحاملة)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

BE437671)؛

السيدة النجمة ابن دوا،)الحاملة)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

BE23315)؛

الحضيكي،) نعيمة  السيدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

BE411987)؛

الحضيكي،) فاطمة  السيدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

BK121315)؛

الحضيكي،) نزهة  السيدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

BK188112)؛

الحضيكي،) عائشة  السيدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.BK89674

)مجموع األصل التجاري املعد لبيع)

املتواجد) بالتقسيط  صحية  أدوات 

يعقوب) شارع  (87 البيضاء) بالدار 

بالسجل) املسجل  وغير  املنصور 

التجاري.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء)

ووما) ((15) أجل خمسة عشر) داخل 

املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

24 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم):)131258
حساب رقم):)14798

بيع أصل تجاري
فوتت السيدة سيسيليا جيكليو،)
رقم) التسجيل  لشهادة  الحاملة 
ماري) السيدة  لفائدة  (BE32911S
الحاملة) جيكليو،) جولييت  هيلين 
 AD285B رقم) التسجيل  لبطاقة 
مجموع األصل التجاري املعد لتسويق)
بالدار) املتواجد  املنزلية  األدوات 
املعاريف،)شارع أبو إسحاق) البيضاء)
املاروني،)رقم)112)واملسجل بالسجل)
التجاري بالدار البيضاء)رقم)376292.
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 
مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء)
ووما) ((15) أجل خمسة عشر) داخل 

املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

25 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم):)131262
حساب رقم):)14851

بيع أصل تجاري
دهدود،) فاطمة  السيدة  فوتت 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
السيدة) لفائدة  (B413956 رقم)
الحاملة لبطاقة) عائشة اوت لشكر،)
 JE215188 رقم) الوطنية  التعريف 
املعد) التجاري  األصل  مجموع 
الداخلية) واملالبس  الجوارب  لبيع 
البيضاء) بالدار  املتواجد  بالتقسيط 
بوركون) (1 رقم) الجواقلي  زنقة  (18
بالدار) التجاري  بالسجل  واملسجل 

البيضاء)رقم)376671.
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 
مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء)
ووما) ((15) أجل خمسة عشر) داخل 

املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

26 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم):)131264

حساب رقم):)14878

تفويت األصل التجاري

الحامل) من السيد بلعيد زعيمي،)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

خلق) فاطنة  السيدة  إلى  (B341114

التعريف) لبطاقة  الحامل  هللا،)

.BJ112837(الوطنية رقم

األصل التجاري الذي هو مخصص)

الكائن) لبيع األثواب بنصف الجملة،)

بالدار البيضاء،)65)زنقة ستراسبورغ،)

مسجل) البائع  بخصوصه  الذي 

بالسجل التجاري التحليلي باملحكمة)

التجارية تحت رقم)198734.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بالدار) التجاري  السجل  مكتب 

 (15) عشر) خمسة  داخل  البيضاء)

ووما املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

27 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 131151

حساب رقم : 12469

عقد تقدمة

السيد عبد الغني خدوري،)الحامل)

 B141115 رقم) الوطنية  للبطاقة 

الطبيعي) للشخص  ممثل  بصفته 

بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء)تحت رقم)188531)وبصفته)

مسير وحيد لشركة في طور التكوين.

خصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما ولي):

طبيعية) بتقدمة  القيام  تم 

 INSTITUT SCOLAIRE LES لشركة)

PALMIERS PRIVE SARL AU)شركة)

ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد)

مقرها االجتماعي):)زنقة عبد الحميد)

بن باديس،)رقم)76)عين السبع،)الدار)

البيضاء.

تم مساهمة في الشركة املذكورة)

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)

الطبيعي) للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر) مالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابتداء)من ووم تسجيلها)

في السجل التجاري.

من) املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها أوضا)

النهائي) اإلنشاء) من  ابتداء) االنتفاع 

لهذه الشركة األصل التجاري الكائن)

بالدار البيضاء،)ب زنقة عبد الحميد)

السبع،) عين  (،76 رقم) باديس،) بن 

بالسجل) واملسجل  البيضاء) الدار 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجاري 

.188531

وبذلك فالتعرضات تسجل بمكتب)

بمكتب) التجارية  باملحكمة  الضبط 

السجل التجاري.

النشرة األولى
رئيس كتابة الضبط

104 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 131134

حساب رقم : 13217

عقد تقدمة

الحاملة) سكيرج،) رقية  السيدة 

 BE532716 رقم) الوطنية  للبطاقة 

الطبيعي) للشخص  ممثل  بصفتها 

بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء)تحت رقم)257131)وبصفتها)

مسير وحيد لشركة في طور التكوين.

خصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما ولي):

طبيعية) بتقدمة  القيام  تم 

 PHARMACIE SIDI لشركة)

ذات) شركة  (ABDERRAHMAN

واحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

زنقة كركومار) (: مقرها االجتماعي ب)

رقم)15-16)إقامة عنبر،)عين الدواب،)

الدار البيضاء.



14779الجريدة الرسمية عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121) 

تم مساهمة في الشركة املذكورة)

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)

الطبيعي) للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر) مالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابتداء)من ووم تسجيلها)

في السجل التجاري.

من) املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها أوضا)

النهائي) اإلنشاء) من  ابتداء) االنتفاع 

لهذه الشركة األصل التجاري الكائن)

بالدار البيضاء،)ب زنقة كركومار رقم)

الدواب،) عين  عنبر،) إقامة  (16-15

بالسجل) واملسجل  البيضاء) الدار 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجاري 

.257131

وبذلك فالتعرضات تسجل بمكتب)

بمكتب) التجارية  باملحكمة  الضبط 

السجل التجاري.

النشرة األولى
رئيس كتابة الضبط

105 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 131141

حساب رقم : 13351

عقد تقدمة

نجار،) اوت  السالم  عبد  السيد 

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

BE617573)بصفته ممثل للشخص)
الطبيعي ومسجل بالسجل التجاري)

 416142 رقم) تحت  البيضاء) بالدار 

وبصفته مسير وحيد لشركة في طور)

التكوين.

خصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما ولي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)

 SOCIRTE LES CROISSANTS FRAIS

مسؤولية) ذات  شركة  (SARL AU

محدودة بشريك واحد مقرها االجتماعي)

ب):)891)شارع)2)مارس حداوية)3،)عين)

الشق،)الدار البيضاء.

تم مساهمة في الشركة املذكورة)

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)

الطبيعي) للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر) مالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابتداء)من ووم تسجيلها)

في السجل التجاري.

من) املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها أوضا)

النهائي) اإلنشاء) من  ابتداء) االنتفاع 

لهذه الشركة األصل التجاري الكائن)

 2 شارع) (891 ب) البيضاء،) بالدار 

الدار) عين الشق،) (،3 مارس حداوية)

واملسجل بالسجل التجاري) البيضاء)

بالدار البيضاء)تحت رقم)416142.

وبذلك فالتعرضات تسجل بمكتب)

بمكتب) التجارية  باملحكمة  الضبط 

السجل التجاري.

النشرة األولى
رئيس كتابة الضبط

106 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 131154

حساب رقم : 13676

عقد تقدمة

الحامل) بنور،) حمزة  السيد 

 BE831831 رقم) الوطنية  للبطاقة 

الطبيعي) للشخص  ممثل  بصفته 

بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء)تحت رقم)421266)وبصفته)

مسير وحيد لشركة في طور التكوين.

خصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما ولي):

طبيعية) بتقدمة  القيام  تم 

 PHARMACIE JAWHARAT لشركة)

ذات) شركة  (NAKHIL SARL AU

واحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

إقامة النخيل) (: مقرها االجتماعي ب)

(،2 الرحمة) (7 عمارة) (1H مجموعة)

الدار البيضاء.

تم مساهمة في الشركة املذكورة)

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)

الطبيعي) للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر) مالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابتداء)من ووم تسجيلها)

في السجل التجاري.

من) املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها أوضا)

النهائي) اإلنشاء) من  ابتداء) االنتفاع 

لهذه الشركة األصل التجاري الكائن)

النخيل) إقامة  ب  البيضاء،) بالدار 

(،2 الرحمة) (7 عمارة) (1H مجموعة)

بالسجل) واملسجل  البيضاء) الدار 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجاري 

.421266

وبذلك فالتعرضات تسجل بمكتب)

بمكتب) التجارية  باملحكمة  الضبط 

السجل التجاري.

النشرة األولى
رئيس كتابة الضبط

107 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 131156

حساب رقم : 13711

عقد تقدمة

الحامل) سينا،) ابن  عادل  السيد 

(،BE641196 رقم) الوطنية  للبطاقة 

السيد عبد الرحمان ابن سينا،)الحامل)

(،BE618312 رقم) الوطنية  للبطاقة 

الحامل) سينا،) ابن  عفيف  السيد 

(،BE718538 رقم) الوطنية  للبطاقة 

الحاملة) سينا،) ابن  نادوة  السيدة 

(،BE531381 رقم) الوطنية  للبطاقة 

الطبيعي) للشخص  ممثل  بصفته 

بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء)تحت رقم)444224)وبصفته)

مسير وحيد لشركة في طور التكوين.

خصائصها كالتالي):
تم تصريح على ما ولي):

طبيعية) بتقدمة  القيام  تم 
 SOCIETE LES PERLES لشركة)
شركة) (D HERMITAGE SARL
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 
13)ممر) (: واحد مقرها االجتماعي ب)

دوبيرزي ليرميطاج،)الدار البيضاء.
تم مساهمة في الشركة املذكورة)
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)
الطبيعي) للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر) مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابتداء)من ووم تسجيلها)

في السجل التجاري.
من) املستفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها أوضا)
النهائي) اإلنشاء) من  ابتداء) االنتفاع 
لهذه الشركة األصل التجاري الكائن)
13)ممر دوبيرزي) بالدار البيضاء،)ب)
واملسجل) البيضاء) الدار  ليرميطاج،)
البيضاء) بالدار  التجاري  بالسجل 

تحت رقم)444224.
وبذلك فالتعرضات تسجل بمكتب)
بمكتب) التجارية  باملحكمة  الضبط 

السجل التجاري.
النشرة األولى

رئيس كتابة الضبط

108 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 131272
حساب رقم : 15115

بيع أصل تجاري
فوتت شركة)TOP TISSUS)واملمثلة)
من طرف السيد محمد بنمو�شى بن)
التعريف) لبطاقة  الحامل  هللا،) عبد 
واملسجل) (C268944 الوطنية)
بالسجل التجاري رقم)58231)لفائدة)
من) واملمثلة  (COMATRAC شركة)
طرف السيد محمد بنمو�شى بن عبد)
التعريف) لبطاقة  الحامل  السالم،)
C35268)واملسجل بالسجل) الوطنية)

التجاري بفاس رقم)14622.
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املعد) التجاري  األصل  مجموع 

املتواجد) بالجملة  األثواب  لبيع 

مصطفى) زنقة  (41 البيضاء) بالدار 

املعاني،)زاوية سهيل لحسن واملسجل)

بالسجل التجاري رقم)58231.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء)

ووما) ((15) أجل خمسة عشر) داخل 

املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

مكرر 109

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 131274

حساب رقم : 15116

بيع أصل تجاري

 BONS TISSUS شركة) فوتت 

هللا) عبد  السيد  طرف  من  واملمثلة 

التعريف) لبطاقة  الحامل  بنمو�شى،)

واملسجل بالسجل) (C13857 الوطنية)

شركة) لفائدة  (71441 رقم) التجاري 

طرف) من  واملمثلة  (COMATRAC

السيد محمد بنمو�شى،)الحامل لبطاقة)

C35268)واملسجل) التعريف الوطنية)

بالسجل التجاري بفاس رقم)14622.

املعد) التجاري  األصل  مجموع 

لبيع األثواب بالجملة املتواجد بالدار)

لحسن،) سهيل  زنقة  (11 البيضاء)

 درب عمر واملسجل بالسجل التجاري)

رقم)71441.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء)

ووما) ((15) أجل خمسة عشر) داخل 

املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

110 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 131276
حساب رقم : 15118

هبة أصل تجاري
فوت السيد بلمليح محمد،)الحامل)
 B51818 الوطنية) التعريف  لبطاقة 
لفائدة السيدة بلمليح فاطمة الزهراء،)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.BE69488
مجموع األصل التجاري املتواجد)
زنقة) املعاريف،) حي  البيضاء) بالدار 
بنعمر) رواق  نافع،) هللا  عبد   أبو 
واملسجل بالسجل التجاري) (13 رقم)

رقم)254198.
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 
مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء)
ووما) ((15) أجل خمسة عشر) داخل 

املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

111 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 131281
حساب رقم : 15194

بيع أصل تجاري
فوت السيد احمد الراجي،)الحامل)
 B676635(لبطاقة التعريف الوطنية
املسيرة) (STE SALALAH CAR لفائدة)
الراجي،) فوزية  السيدة  طرف  من 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.BJ286783
مجموع األصل التجاري املعد لبيع)
العجالت املستعملة وإصالح العجالت)
بلوك) البيضاء،) بالدار  املتواجد 
الكبير) الحزام  شارع  (313  السعادة)
واملسجل) محمدي  الحي  (323 رقم)

بالسجل التجاري رقم)184561.
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 
مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء)
ووما) ((15) أجل خمسة عشر) داخل 

املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

112 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم)131164

حساب رقم)12555

عقد تقدمة
الحامل) اميني  رحال  السيد 

(،831157 رقم) الوطنية  للبطاقة 

الطبيعي) للشخص  ممثل  بصفته 

بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء)تحت رقم)196541)وبصفته)

مسير وحيد لشركة في طور التكوين)

خصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما ولي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)

ذات) الشركة  (،STE FABI SHOES

واحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

مقرها االجتماعي ب تجزئة مونى زنقة)

2)رقم)245)عين الشق الدار البيضاء.

تم مساهمة في الشركة املذكورة)

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)

الطبيعي) للشخص  التجاري  االصل 

للعناصر) مالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابتداءا من ووم تسجيلها)

في السجل التجاري.

من) املستفيذة  للشركة  سيكون 

لالصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من) ابتداءا  تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها أوضا)

النهائي لهذه) االنشاء) االنتفاع ابتداء)

الشركة األصل التجاري الكائن بالدار)

البيضاء.

تجزئة مونى زنقة)2)رقم)245)عين)

الشق الدار البيضاء.

واملسجل بالسجل التجاري بالدار)

وبذلك) (196541 تحت رقم) البيضاء)

فالتعرضات تسجل بمكتب الضبط)

السجل) بمكتب  التجارية  باملحكمة 

التجاري.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

66 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم)131176

حساب رقم)12693

عقد تقدمة
الحامل) محمد  الوافي  السيد 

(،BH512764 للبطاقة الوطنية رقم)

بصفته ممثل للشخص الطبيعي وغير)

مسجل)

في) لشركة  وحيد  مسير  وبصفته 

طور التكوين....

خصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما ولي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)

شركة) (،MW NEGOCE SARL AU

ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد)
 291 زنقة) (39 ب) االجتماعي  مقرها 

البيضاء.) الدار  هللا  عبد  موالي  حي 

تجزئة عبد القادر مدوونة الدار) (93

البيضاء.

تم مساهمة في الشركة املذكورة)

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)

الطبيعي) للشخص  التجاري  االصل 

للعناصر) مالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابتداءا من ووم تسجيلها)

في السجل التجاري.

من) املستفيذة  للشركة  سيكون 

لالصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من) ابتداءا  تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها أوضا)

النهائي لهذه) االنشاء) االنتفاع ابتداء)

الشركة األصل التجاري الكائن بالدار)

البيضاء.
291)حي موالي عبد هللا) 39)زنقة)

الدار البيضاء.

مدوونة) القادر  عبد  تجزئة  (93

الدار البيضاء.
التجاري) بالسجل  مسجل  وغير 

بالدار البيضاء.

تسجل) فالتعرضات  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

67 مكرر
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املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم)131182

حساب رقم)12745

عقد تقدمة
الحامل) محمد  وكريم  السيد 

.B51711(للبطاقة الوطنية رقم
الحامل) بوجمعة  وكريم  السيد 

.BE617492(للبطاقةالوطنية رقم
الحامل) صالح  وكريم  السيد 

BE632815(للبطاقة الوطنية رقم
بصفته ممثل للشخص الطبيعي)
بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء)تحت رقم)126668. 
في) لشركة  وحيد  مسير  وبصفته 

طور التكوين خصائصها كالتالي):
تم تصريح على ما ولي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)
 BOUSAL D ALIMENTATION
شركة ذات مسؤولية) (،GENERALE
مقرها) واحد  بشريك  محدودة 
كاوتا) مودويو  زنقة  ب  االجتماعي 
259/261)الدار البيضاء)زنقة مودوبو)

كاوتا)251)الدار البيضاء.
تم مساهمة في الشركة املذكورة)
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)
الطبيعي) للشخص  التجاري  االصل 
للعناصر) مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابتداءا من ووم تسجيلها)

في السجل التجاري.
من) املستفيدة  للشركة  سيكون 
لالصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من) ابتداءا  تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها أوضا)
النهائي لهذه) االنشاء) االنتفاع ابتداء)
الشركة األصل التجاري الكائن بالدار)

البيضاء.
 259/261 زنقة مودويو كاوتا رقم)

الدار البيضاء.
الدار) (251 كاوتا) مودويو  زنقة 

البيضاء.
واملسجل بالسجل التجاري بالدار)

البيضاء)تحت رقم)126668.
تسجل) فالتعرضات  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

68 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم)131194

حساب رقم)12853

عقد تقدمة
السيد ورثة حماد اوزال ومثلهم)

للبطاقة) الحامل  حسن  اوزال 

.BK38163(الوطنية رقم

بصفته ممثل للشخص الطبيعي)

بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء)تحت رقم)444392. 

في) لشركة  وحيد  مسير  وبصفته 

طور التكوين خصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما ولي):

طبيعية) بتقدمة  القيام  تم 

ذات) شركة  (،ANOUZAL لشركة)

واحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

شارع) (51-52 ب) االجتماعي  مقرها 

الدار) الحسني  الحي  افغانيستان 
البيضاء)4)زاوية سيدي عبد الرحمان)

ازمور.

تم املساهمة في الشركة املذكورة)

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)

الطبيعي) للشخص  التجاري  االصل 

للعناصر) مالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابتداءا من ووم تسجيلها)

في السجل التجاري.

من) املستفيذة  للشركة  سيكون 

لالصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من) ابتداءا  تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها أوضا)

النهائي لهذه) االنشاء) االنتفاع ابتداء)

الشركة األصل التجاري الكائن بالدار)

البيضاء.

الحي) افغانيستان  شارع  (52
الحسني الدار البيضاء)4)زاوية سيدي)

عبد الرحمان ازمور.

واملسجل بالسجل التجاري بالدار)

البيضاء)تحت رقم)444392.

تسجل) فالتعرضات  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

69 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم)131111
حساب رقم)12892

عقد تقدمة
الحامل) محمد،) شاه  السيد 

.BE763312(للبطاقة الوطنية رقم
بصفته ممثل للشخص الطبيعي)
بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء)تحت رقم)346122. 
في) لشركة  وحيد  مسير  وبصفته 

طور التكوين خصائصها كالتالي):
تم تصريح على ما ولي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)
شركة ذات مسؤولية) (،BILIE COM
مقرها) واحد  بشريك  محدودة 
زنقة) نورماندي  مكرر  االجتماعي ب 

84)الدار البيضاء.
تم املساهمة في الشركة املذكورة)
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)
الطبيعي) للشخص  التجاري  االصل 
للعناصر) مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابتداءا من ووم تسجيلها)

في السجل التجاري.
من) املستفيذة  للشركة  سيكون 
لالصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من) ابتداءا  تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها أوضا)
النهائي لهذه) االنشاء) االنتفاع ابتداء)
الشركة األصل التجاري الكائن بالدار)

البيضاء.
الدار) (،84 مكرر نورماندي زنقة)

البيضاء.
واملسجل بالسجل التجاري بالدار)

البيضاء)تحت رقم)346122.
تسجل) فالتعرضات  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

70 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم)131112

حساب رقم)12894

عقد تقدمة
الحامل) خيي،) خية  السيدة 

.BK181181(للبطاقة الوطنية رقم
بصفته ممثل للشخص الطبيعي)
بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء)تحت رقم)396294. 

في) لشركة  وحيد  مسير  وبصفته 
طور التكوين....

خصائصها كالتالي):
تم تصريح على ما ولي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)
KAWKAWA DESIGN،)شركة ذات)
واحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 
مقرها االجتماعي ب دار بوعزة دوار)

والد داوود الدار البيضاء.
تم املساهمة في الشركة املذكورة)
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)
الطبيعي) للشخص  التجاري  االصل 
للعناصر) مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابتداءا من ووم تسجيلها)

في السجل التجاري.
من) املستفيذة  للشركة  سيكون 
لالصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من) ابتداءا  تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها أوضا)
النهائي لهذه) االنشاء) االنتفاع ابتداء)
الشركة األصل التجاري الكائن بالدار)

البيضاء.
الدار) دار بوعزة دوار والد داوود،)

البيضاء.
واملسجل بالسجل التجاري بالدار)

البيضاء)تحت رقم)396294.
تسجل) فالتعرضات  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

71 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم)131114

حساب رقم)12891

عقد تقدمة
موالي) لغراري  الزوكاري  السيد 
الوطنية) للبطاقة  الحامل  ابراهيم،)

.B17121(رقم
بصفته ممثل للشخص الطبيعي)
بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء)تحت رقم)122786. 
في) لشركة  وحيد  مسير  وبصفته 

طور التكوين....
خصائصها كالتالي):
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تم تصريح على ما ولي):

طبيعية) بتقدمة  القيام  تم 

 PHARMACIE NOUVELLE لشركة)

ذات) شركة  (،MEDINA MBL

واحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

أبو) شارع  (31 ب) االجتماعي  مقرها 

العباس درب البلدوة الدار البيضاء.

الشركة) في  املساهمة  تمت 

املذكورة أعاله بجميع عناصر أصول)

للشخص) التجاري  االصل  وخصوم 
مالكة) الشركة  وتصبح  الطبيعي 
من) ابتداءا  بها  املساهم  للعناصر 
التجاري. السجل  في  تسجيلها  ووم 
من) املستفيذة  للشركة  سيكون 
لالصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من) ابتداءا  تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها أوضا)
النهائي لهذه) االنشاء) االنتفاع ابتداء)
الشركة األصل التجاري الكائن بالدار)

البيضاء.
31)شارع ابو العباس درب البلدوة)

الدار البيضاء.
واملسجل بالسجل التجاري بالدار)

البيضاء)تحت رقم)122786.
تسجل) فالتعرضات  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

72 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم)131118

حساب رقم)12968

عقد تقدمة
الحاملة) مشكور،) ليلى  السيدة 

.B469876(للبطاقة الوطنية رقم
بصفته ممثل للشخص الطبيعي)
بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء)تحت رقم)369946. 
في) لشركة  وحيد  مسير  وبصفته 

طور التكوين....
خصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما ولي):
طبيعية) بتقدمة  القيام  تم 
 PHARMACIE STATION لشركة)
شركة ذات) (،AFRIQUIA SARL AU
واحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 
مقرها االجتماعي ب دوار والد حمد)
حي موالي التهامي افريقيا محل رقم)

2)دار بوعزة.
تم املساهمة في الشركة املذكورة)
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)
الطبيعي) للشخص  التجاري  االصل 
للعناصر) مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابتداءا من ووم تسجيلها)

في السجل التجاري.

من) املستفيذة  للشركة  سيكون 

لالصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من) ابتداءا  تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها أوضا)

النهائي لهذه) االنشاء) االنتفاع ابتداء)

الشركة األصل التجاري الكائن بالدار)

البيضاء.

دوار والد حمد حي موالي التهامي)

افريقيا محل رقم)2)دار بوعزة.

واملسجل بالسجل التجاري بالدار)

البيضاء)تحت رقم)369946.

تسجل) فالتعرضات  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

73 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم)131114

حساب رقم)13157

عقد تقدمة

الحامل) املنجرة،) سعيد  السيد 

.B323781(للبطاقة الوطنية رقم

بصفته ممثل للشخص الطبيعي)

بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء)تحت رقم)381121. 

في) لشركة  وحيد  مسير  وبصفته 

طور التكوين....

خصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما ولي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)

(،MAX CONSTRUCTION CASA

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

االجتماعي) مقرها  واحد  بشريك 
كاليفورنيا) (2 رقم) (2 بتجزئة البيل في)

الدار البيضاء.

تم املساهمة في الشركة املذكورة)

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)

الطبيعي) للشخص  التجاري  االصل 

للعناصر) مالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابتداءا من ووم تسجيلها)

في السجل التجاري.

من) املستفيذة  للشركة  سيكون 

لالصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من) ابتداءا  تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها أوضا)

النهائي لهذه) االنشاء) االنتفاع ابتداء)

الشركة األصل التجاري الكائن بالدار)

البيضاء.
تجزئة البيل في)2)رقم)2)كاليفورنيا)

الدار البيضاء.

واملسجل بالسجل التجاري بالدار)

البيضاء)تحت رقم)381121.

تسجل) فالتعرضات  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

74 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم)131128

حساب رقم)13184

عقد تقدمة

االدري�شي،) غفير  أسماء) السيدة 

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

.BJ137388

بصفته ممثل للشخص الطبيعي)

بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء)تحت رقم)285128. 

في) لشركة  وحيد  مسير  وبصفته 

طور التكوين....

خصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما ولي):
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 املذكورة)
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)
الطبيعي) للشخص  التجاري  االصل 
للعناصر) مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابتداءا من ووم تسجيلها)

في السجل التجاري.
من) املستفيذة  للشركة  سيكون 
لالصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من) ابتداءا  تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها أوضا)
النهائي لهذه) االنشاء) االنتفاع ابتداء)
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 الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

75 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم)131211

حساب رقم)14341

 تقدمة جزئية الصل تجاري

من قبل
 OBEGI CONSUMER
شركة) (،PRODUCTS MAROC SA
املغربي،) للقانون  خاضعة  مساهمة 
بالدار) التجاري  بالسجل  مقيدة 
البيضاء)تحت رقم)339923،)الكائن)
الزرقطوني) بشارع  مقرها االجتماعي 
 18 رقم) السادس  الطابق  (59 رقم)

بالدار البيضاء.
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 OMNI TRADE SARL لفائدة)

خاضعة) املسؤولية  محدودة  شركة 

بالسجل) مقيدة  املغربي،) للقانون 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجاري 

االجتماعي) مقرها  الكائن  (،128813

بالدار) (174 رقم) زيان  أوالد  بطريق 

البيضاء.

زبناء) املفوت،) التجاري  األصل 

التجاري،) املحل  شهرة  األصل،)

الدفاتر والسجالت التقنية والتجارية)

أو) املكتوبة  العقود  بها  املرتبطة 

املوردون،) مع  املبرمة  الشفهية 

والتصاريح) والرخص،) والتراخيص،)

وجميع) األصل  بنشاط  املتعلقة 

الوثائق املرتبطة باألصل املذكور.

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))ووما املوالية)

للنشرة الثانية.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

76 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم)131214

حساب رقم)14512

تفويت الحق في الكراء

احباشو) محمد  السيد  فوت 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.B383216(رقم

 NEW شركة) لفائدة 

سجلها) م  م  ش  (ACCESSOIRE

املمثلة) (،265379 عدد) التجاري 

الطاهر) السيد  مسيرها  شخص  في 

الحجاوزي.

تفويت حق اإلوجار للمحل الكائن)

درب) (32 زنقة) (16 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  املوالي  ووما  ((15(

والثانية
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

77 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم)131216
حساب رقم)14558

بيع أصل تجاري
مريكات) براهيم  السيد  فوت 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.B174294(رقم
امال) بنباطي  السيدة  لفائدة 
عدد) السفر  لجواز  الحاملة 

.E19831761
املعد) التجاري  األصل  مجموع 
البيضاء) بالدار  املتواجد  للحالقة 
الروداني،) ابراهيم  شارع  (291
معاريف واملسجل بالسجل التجاري)

بالدار البيضاء)عدد)312928.
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار) التجاري  السجل  مكتب 
عشرة) خمسة  أجل  داخل  البيضاء)
األولى) للنشرة  املوالي  ووما  ((15(

والثانية
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

78 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم)131242

حساب رقم)14691

بيع أصل تجاري
مصليح) محمد  السيد  فوت 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BE431719(رقم
 STE FRATRUM SARL لفائدة)

.MONT TROPIC(تحت شعار
املعد) التجاري  األصل  مجموع 
لقاعة شاي املتواجد 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  املوالي  ووما  ((15(

والثانية

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

79 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم)131252

حساب رقم)14755

صدقة أصل تجاري
من طرف السيد عبد هللا بولعوان)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.B171181(رقم
بولعوان،) محمد  السيد  لفائدة 
الحامل للبطاقة الونية للتعريف رقم)

.B166839

الذي) التجاري  األصل  مجموع 

ومارس فيه نشاط الحالقة للرجال،)
الكائن بالدار البيضاء،)زنقة نرجس،)
 36 رقم) بوسيجور،) الراحة،) حي 
التجاري) بالسجل  واملسجل  مكرر،)

بالدار البيضاء)تحت رقم)281582.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بالدار) التجاري  السجل  مكتب 

عشرة) خمسة  أجل  داخل  البيضاء)

األولى) للنشرة  املوالي  ووما  ((15(

والثانية

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

80 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
 شركة زركاني محطة

بنزون افريقيا

ملف التسوية القضائية

عدد 2118/8312/337

نشر الحكم القا�شي باستبدال 
السندوك

يعلن السيد رئيس مصلحة كتابة)

الضبط باملحكمة التجارية بفاس أنه):

صدر) (،2121 وونيو) (16 بتاريخ)
التجارية) املحكمة  عن  حكم 
رقم) امللف  في  (13 رقم) تحت  بفاس 
باستبدال) ق�شى  (2121/8311/163
سندوك) العماري  رشيد  املرحوم 
التسوية القضائية املفتوحة في حق)
افريقيا) بنزون  محطة  زركاني  شركة 
الخلوفي) حسن  السيد  بالسندوك 
للقيام بمهام السندوك بدال عن األول)
الستكمال اإلجراءات املنصوص عليها)
القضائية) التسوية  ملف  في  قانونا 

أعاله.
عن رئيس كتابة الضبط

33

املحكمة التجارية بفاس
مصلحة السجل التجاري

إشهار عقد تفويت حق في الكراء
ملف بيع رقم : 2121/23

حساب خاص : 3373
امينة) (ذة.) بمقت�شى عقد توثيقي)
البيضاء)) بالدار  موثقة  الطاهري،)
بتاريخ) البيضاء) بالدار   مؤرخ 
بالدار) ومسجل  (2121 نوفمبر) (27

البيضاء)بتاريخ)3)ديسمبر)2121.
فوت السيد محمد ندور بنجلون،)
 B74749 الوطنية) بطاقته  رقم 
زنقة) (15 البيضاء) بالدار  الساكن 

السفرجل،)عين الذواب.
رقم) بنجلون،) رشيد  والسيد 
بطاقته الوطنية)BE628573)الساكن)
بالدار البيضاء)كالفورنيا كولف ريسور)

فيال)88،)املدونة الخضراء)بوسكورة.
لشركة) مسيرون  بصفتهم 
 PARFUMERIE SECRET DE
 BEAUTE AIN SEBAA SARL
SUCCURSSALE)بمقت�شى الصالحيات)

املخولة لهما لهذا الغرض.
رقم) للسيد بثينى عراقي حسيني،)
A74358)والساكنة) بطاقتها الوطنية)
 31 رقم) (3 الشوميير)  بالرباط 
لشركة) مسيرة  بصفتها  الرياض  حي 
 LOCAMED SERVICE SARL AU
لها) املخولة  الصالحيات  بمقت�شى 

لهذا الغرض.
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للمحل) الكراء) في  الحق  مجموع 
الكائن) (B18 رقم) بفاس  املستغل 
باملركب التجاري مرجان فاس اوموزار)
واملسجل بالسجل التجاري باملحكمة)
 33111 رقم) تحت  بفاس  التجارية 
 PARFUMERIE شركة) اسم  في 
 SECRET DE BEAUTE AIN SEBAA
بثمن قدره) (SARL SUCCURSSALE

1.151.111)درهم.
حسب الشروط املنصوص عليها)

بعقد التفويت.
الضبط) بكتابة  التعرضات  تقبل 
باملحكمة التجارية بفاس داخل أجل)
ووما) ((15) عشر) خمسة  وتعدى  ال 

ابتداء)من النشرة الثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط
سعيد ابن سليمان

32 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
ملف بيع عدد):)22/2121

حساب عدد):)3341

األستاذة) توثيقي  عقد  بمقت�شى 
حنان الدووري املوثقة بفاس بتاريخ)
بتاريخ) واملسجل  (،2121 مارس) (31

5)أبريل)2121،)
 V1147 كاهيم) الحسين  (: البائع)
حي االمل) (1 رقم) (6 زنقة) (6 الساكن)

عين هارون فاس.
الهراز) بوشتى  (: املشتري)
رقم) (5 أ) بلوك  الساكن  (،C218813

1136)عوينات الحجاج فاس.
بيع أصل تجاري):

لألصل التجاري عدد غير مسجل)
بالسجل التجاري.

الكائن ب):)مقشدة رقم)83)شارع)
زنقة) املهراز  ظهر  الليدو  الطيران 

.IF15623913(اليرموك فاس
بثمن قدره):)71.111)درهم.

أجل) داخل  التعرضات  وتقبل 
تاريخ) من  ووما  ((15) عشرة) خمسة 

النشرة الثانية بالجريدة الرسمية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

85 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم 2121/43

حساب رقم 3838

 2A MAROC(الطرف األول):)شركة

مسيرها القانوني عبد املالك الجامعي،)

الوطنية) التعريف  البطاقة  رقم 

BE66534)مغربي الجنسية.

 ASSURANCE DE(:(الطرف الثاني

شركة مقرها االجتماعي) (L’ADOUR

 7AV FRANCOIS MAURIAC A

.BIARRITZ FRANCE

 CONSEIL DE التجاري) األصل 

 GESTION (POUR LE COMPTE

 DES CENTRES D’APPELS

 ET COMMERCIALISATION

 DE PRODUITS ET SERVICE

 PAR VENTE EN DIRECT SUR

أوالد) زنقة  (،1 العنوان) (INTERNET

الرباط رقم السجل) جرار،)سوي�شي،)

التجاري)114625. 

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

 (15) بالرباط إلى غاوة خمسة عشر)

ووما من صدور اإلعالن الثاني.

النشرة األولى
رئيس مصلحة السجل النجاري

114 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم):2121/42

حساب رقم):)3812

الطرف االول):)

صغير حفيظ)

الوطنية) التعريف  البطاقة  رقم 

.D369651(رقم

مغربي الجنسية.

الطرف الثاني):)

 STE SAGHIR HAFID شركة)

.SARL AU

ممثلها القانوني):)صغير حفيظ.

الوطنية) التعريف  البطاقة  رقم 

.D369651(رقم

(،2 س) عمارة  (: االجتماعي) املقر 

شقة رقم)4،)أمل)6)ح.ي.م الرباط.

االصل التجاري):)طبوغراف.

العنوان):)عمارة س)2)شقة)4)أمل)

6)ح.ي.م.
رقم السجل التجاري):)57418.

بمصلحة) التعريضات  وستقبل 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 
15ووما من صدور) بالرباط الى غاوة)

االعالن الثاني.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة السجل التجاري

134 مكرر

املحكمة االبتدائية بالحسيمة
ملف رقم):)2121/23

حساب رقم):)1652

اعالن عن بيع أصل تجاري
لدى) توثيقي  عقد  بمقت�شى 

املوثق) مكزاري  عمر  االستاذ 

بالحسيمة مؤرخ ووم)17)ماي)2121،)

ماي) (19 ووم) بالحسيمة  واملسجل 

(،2121

باع السيد محمد سمار،)الساكن)
زنقة ملوية حي املنزه،) (11 بالحسيمة)

للبطاقة) والحامل  مغربية،) جنسيته 

الوطنية للتعريف رقم)R15747)نيابة)

بفرنسا،) الساكن  سمار  محمد  عن 

بتاريخ) املزداد  مغربية،) جنسيته 

للبطاقة) والحامل  (،1968 نونبر) (24

.R94418(الوطنية للتعريف رقم

سمار،) سالم  السيد  لفائدة 
الساكن بالحسيمة)1)زنقة ملوية حي)

املنزه،)جنسيته مغربية،)املزداد بتاريخ)

للبطاقة) والحامل  (1976 نونبر) (21

.R137117(الوطنية للتعريف رقم

االصل التجاري املمثل في):

بيع أجهزة املعلوميات واملكتتبة.

الطابق) بالحسيمة،) الكائن 
النكور،) حجرة  زنقة  (114 االر�شي)

واملسجل بالسجل التجاري باملحكمة)

رقم) تحت  بالحسيمة  االبتدائية 

بثمن) التحليلي  بالسجل  (13114

اجمالي قدره)351.111)درهم.

تقدوم) أعاله  البائع  دائني  فعلى 
السجل) مكتب  لدى  تعرضاتهم 
االبتدائية) باملحكمة  التجاري 
بالحسيمة داخل أجل أقصاه خمسة)

عشر ووما)(15))بعد النشر الثاني.
النشرة األولى

رئيس مصلحة كتابة الضبط

98 مكرر

املحكمة االبتدائية بالحسيمة
ملف رقم):)2121/25

حساب رقم):)1661

اعالن عن بيع أصل تجاري
لدى) توثيقي  عقد  بمقت�شى 
املوثق) الحنودي  محمد  االستاذ 
بالحسيمة مؤرخ ووم)17)ماي)2121،)
ماي) (25 ووم) بالحسيمة  واملسجل 

(،2121
املفتوحي،) حسن  السيد  باع 
الدوحة) زنقة  بالحسيمة  الساكن 
والحامل) جنسيته مغربية،) (،38 رقم)
رقم) للتعريف  الوطنية  للبطاقة 
املفتوحي) عمر  عن  نيابة  (R54416
مغربية،) جنسيته  ببلجيكا،) الساكن 
 1962 أبريل) (11 بتاريخ) املزداد 
والحامل للبطاقة الوطنية للتعريف)

.R61155(رقم
الكموني،) جواد  السيد  لفائدة 
الساكن بالحسيمة زنقة جبل توبقال)
املزداد) مغربية،) جنسيته  (،37 رقم)
والحامل) (1979 وونيو) (25 بتاريخ)
رقم) للتعريف  الوطنية  للبطاقة 

.R156442
االصل التجاري املمثل في):
صالون للحالقة الرجال.

شارع ووسف) الكائن بالحسيمة،)
واملسجل) (.18 رقم) تاشفين  بن 
باملحكمة) التجاري  بالسجل 
رقم) تحت  بالحسيمة  االبتدائية 
بثمن) التحليلي  بالسجل  (3814

اجمالي قدره)111.111)درهم.
تقدوم) أعاله  البائع  دائني  فعلى 
السجل) مكتب  لدى  تعرضاتهم 
االبتدائية) باملحكمة  التجاري 
بالحسيمة داخل أجل أقصاه خمسة)

عشر ووما)(15))بعد النشر الثاني.
النشرة األولى

رئيس مصلحة كتابة الضبط

99 مكرر
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املحكمة االبتدائية بالخميسات 
ملف رقم):)2121/19

حساب):)12536

بيع األصل التجاري
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

السيدة) باعت  (2121 نوفمبر) (11

ل.ب.ت.و) الحاملة  أعقا  سعيدة 

رشيدة) والسيدة  (X77698 عدد)

عدد) ل.ب.ت.و  الحاملة  اسكو 

أعقا) نعيمة  للسيدة  (X144138

 X141112 عدد) ل.ب.ت.و  الحاملة 

 21 برقم) الكائن  التجاري  األصل 

الخميسات) الخامس  محمد  شارع 

عدد) التجاري  بالسجل  واملسجل 

41294/41292)باملحكمة اإلبتدائية)

املادوة) عناصره  بجميع  بالخميسات 

 391.111.11 واملعنوية واملقدر بثمن)

درهم.
لذلك فإن جميع التعرضات وجب)
باملحكمة) الضبط  بكتابة  أن توضع 
أجل) داخل  بالخميسات  اإلبتدائية 
تاريخ صدور) من  ووما  خمسة عشر 

النشرة الثانية.

النشرة الثانية
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) (2121 ماي) (25 في) مؤرخ 
عبد) والعدل  استور  أمين  العدل 
بهذه) لإلشهاد  املنتصبان  برهوم  هللا 
الحليم) عبد  السيد  باع  املحكمة،)
حي) (12 الساكن) مغربي  الهراس،)
لجواز) الحامل  الجعد،) أبي  النهضة 
عبد) للسيد  (،MP3534216 السفر)
الساكن ب) مغربي،) الغاني عطيفي،)
47)درب سيدي الحفيان أبي الجعد)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  والحامل 
التجاري املسجل) األصل  (،QB8631
باملحكمة االبتدائية بابي الجعد تحت)
بالسجل التحليلي الكائن) (2722 رقم)
ب)54)زنقة الحاج العربي أبي الجعد.

التعرضات) فإن  لذلك  وتبعا 
باملحكمة) الضبط  بمكتب  تسجل 
أجل) داخل  الجعد  بأبي  االبتدائية 
تاريخ) من  ووما  ((15) عشرة) خمسة 

صدور النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

30 مكرر

املحكمة االبتدائية بقلعة 
السراغنة

مصلحة كتابة الضبط

اعالن عن تنازل عن أصل تجاري

2121/16

حساب عدد 5733

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

بقلعة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

عرفي) عقد  بمقت�شى  أنه  السراغنة 

بقلعة) (2121 وونيو) (8 مسجل بتاريخ)

الحق) عبد  السيد  تنازل  السراغنة 

التعريف) لبطاقة  الحامل  الكحل 

الساكن) (،Y155118 عدد) الوطنية 
قلعة) (229 رقم) (1 النخلة) بحي 

السراغنة النائب عبه السيد لحسن)

عرش.

عرفية مصححة) وكالة  بمقت�شى 

 2117/42451 عدد) تحت  االمضاء)

لفائدة) (،2117 ديسمبر) (13 بتاريخ)

ببلوك) الساكن  اغري  مولود  السيد 

السراغنة) قلعة  (11 رقم) املرس 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  والحامل 

األصل) جميع  عن  (،Y118348 عدد)
رقم) (1 بالعواطف) الكائن  التجاي 

238)قلعة السراغنة بجميع عناصره)
ملصور) املخصص  واملعنوية  املادوة 
فتوغرافي واملسجل بالسجل التجاري)

 14556 رقم) تحت  املحكمة  بهذه 

بثمن اجمالي قدره)5311)درهم.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

بمكتب الضبط باملحكمة االبتدائية)

بقلعة السراغنة داخل أجل)15)ووما)

املوالية للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

44 مكرر

املحكمةاالبتدائية بقلعة السراغنة
مصلحة كتابة الضبط

ملف رقم):)2121/15

حساب رقم):)5673

بيع أصل تجاري

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

بقلعة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

عقد) بمقت�شى  أنه  السراغنة 

(،2121 أكتوبر) (28 توثيقي مؤرخ في)

ومسجل بتاريخ)7)وونيو)2121)بقلعة)

باع السيد الطاهر عمال) السراغنة،)

 216 رقم) العوينة  بحي  الساكن 

لبطاقة) الحامل  السراغنة،) قلعة 

 B433712 رقم) الوطنية  التعريف 

للسيد محمد الهداجي الساكن بحي)

264)قلعة السراغنة،) 11)رقم) الهناء)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
التجاري) االصل  (،Y96277 رقم)

 66 الكائن بشارع الحسن الثاني رقم)

لتجارة) املخصص  السراغنة  قلعة 

املادوة) عناصره  بجميع  االثواب 
واملعنوية واملسجل بالسجل التجاري)

 7168 رقم) تحت  املحكمة  بهذه 

درهم. (211.111 بثمن اجمالي قدره)

تسجل) التعرضات  فان  وبذلك 

بمكتب الضبط باملحكمة االبتدائية)

بقلعة السراغنة داخل أجل)15)ووما)

املوالية للنشرة االولى والثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

51 مكرر

املحكمة االبتدائية بانزكان
شعبة السجل التجاري

ملف عدد)13/2121

حساب عدد)7625

تقدوم أصل تجاري حصة في شركة
بمقت�شى عقد مساهمة في شركة)

وتقرير) (،2121 مؤرخ في فاتح وونيو)

27)ماي) مراقب الحسابات املؤرخ في)

2121،)وبطلب مودع بكتابة الضبط)

بتاريخ)2)وونيو)2121،)قدمت السيدة)

لبطاقة) الحاملة  الطنطاوي  زينب 

.JB328714(التعريف الوطنية رقم

بدوار) الكائن  التجاري  األصل 

حا�شي لبكر سيدي بيب شتوكة أوت)

باها واملسجل بالسجل التجاري تحت)

بالسجل التحليلي بهذه) (41218 رقم)

املحكمة.

املدعوة) الشركة  في  كحصة 

 PHARMACIE HASSI SID BIBI

ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

مقرها) والكائن  الوحيد  الشريك 

االجتماعي بنفس العنوان املشار إليه)

أعاله.

رئيس) السيد  يعلن  عليه  وبناء)

ذي) لكل  الضبط  كتابة  مصلحة 

البيع) على  التعرضات  أن  مصلحة 

هذه) ضبط  بكتابة  تودع  املذكور 

15)ووما) املحكمة داخل أجل أقصاه)

للمادة) الثانية طبقا  للنشرة  املوالية 

84)من مدونة التجارة.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

88 مكرر

املحكمة االبتدائية بانزكان
شعبة السجل التجاري

ملف عدد)14/2121

حساب عدد)7618

تقدوم أصل تجاري حصة في شركة
بمقت�شى عقد مساهمة في شركة)

وتقرير) (،2121 مؤرخ في فاتح وونيو)

27)ماي) مراقب الحسابات املؤرخ في)

2121،)وبطلب مودع بكتابة الضبط)

السيد) قدم  (،2121 وونيو) (2 بتاريخ)

الحسين الطنطاوي الحاملة لبطاقة)

.JB211125(التعريف الوطنية رقم

األصل التجاري الكائن بدوار لعرب)

اوت عميرة شتوكة اوت باها واملسجل)

 27112 بالسجل التجاري تحت رقم)

بالسجل التحليلي بهذه املحكمة.

املدعوة) الشركة  في  كحصة 

شركة) (PHARMACIE TANTAOUI

الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

االجتماعي) مقرها  والكائن  الوحيد 

بنفس العنوان املشار إليه أعاله.
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رئيس) السيد  يعلن  عليه  وبناء)
ذي) لكل  الضبط  كتابة  مصلحة 
البيع) على  التعرضات  أن  مصلحة 
هذه) ضبط  بكتابة  تودع  املذكور 
15)ووما) املحكمة داخل أجل أقصاه)
للمادة) الثانية طبقا  للنشرة  املوالية 

84)من مدونة التجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

89 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
عقد تفويت بخصوص أصل تجاري

ملف رقم : 2121/15
حساب رقم : 37131

من) حرر  توثيقي  عقد  بمقت�شى 
موثقة،) فا�شي،) ملياء) طرف األستاذة 
2121،)فوت) وونيو) (15 بتاريخ) بسال،)
السيد عمرو التراوبي،)الساكن بسال،)
حي) (،69 رقم) تينغي،) زنقة  القرية،)
الساكنة) لفائدة لبنى أهرجي،) الفرح،)
زنقة بني عروس،) (،22 بسال القرية،)
من) واجباته  جميع  الوحدة،) حي 
القرية) الكائن بسال  التجاري  األصل 
هللا) عين  زنقة  محمد  سيدي  شارع 
عبارة) وهو  (،35 رقم) متجر  (23 رقم)
السيارات) أجزاء) لبيع  محل  عن 
واملسجل بالسجل التجاري للمحكمة)

االبتدائية بسال تحت رقم)23254.
بمصلحة) التعرضات  وستقبل 
السجل التجاري باملحكمة االبتدائية)
بسال وذلك إلى غاوة اليوم الخامس)

عشر من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

9 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
ملف رقم):)2121/2

حساب رقم):)29621

بيع أصل تجاري
الطرف االول):)

بن) عاطيف  ووسف  (: السيد)
محمد وحبيبة،)مهنته صاحب مقهى،)
زنقة) املفضل  الشيخ  بحي  الساكن 

جبل أمشيل رقم)897)سال.

التعريف) للبطاقة  الحامل 
الصالحة) (AB622261 الوطنية رقم)
مغربي) (،2121 مارس) (29 غاوة) الى 
الجنسنية،)املزداد في)15)ووليو)1985 

بقرية بن عودة القنيطرة.
الطرف الثاني):)

بنت) الضريف  حبيبة  السيدة 
سالم بن �شي محمد مهنتها صاحبة)
زنقة) االنبعاث  بحي  الساكنة  مقهى،)

جبل أمنيل رقم)897)سال.
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية)
الجنسية،) املغربية  (AB33417 رقم)

املزدادة)1964.
سانطا) مقهى  (: التجاري) األصل 

كالرا.
 1 الواد) الكريان  تجزئة  (: عنونها)

رقم)373)العياودة سال.
رقم التسجيل):)444.

بمصلحة) التعريضات  وستقبل 
التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 
15)ووما االعالن االول) بسال الى غاوة)

والثاني.
النشرة الثانية

133 مكرر

املحكمة االبتدائية بخريبكة
مكتب السجل التجاري
الرقم التحليلي : 15696

بيع أصل تجاري
ملف البيع رقم : 2121/14 ب أ ت

كتابة) مصلحة  رئيس  نحن 
الضبط باملحكمة بتدائية بخريبكة،)
من) (83 الفصل) ملقتضيات  تطبيقا 
 15-95 القانون رقم) مدونة التجارة،)

نعلن ما ولي):
في مؤرخ  عرفي،) عقد   بمقت�شى 
حسن) السيد  باع  (،2121 ماي) (12
تجزئة) (26 برقم) الساكن  عججين 
أنور) للسيد  مالل،) بني  (،2 الخير)
 395 السادات نجيمي الساكن برقم)
جميع) خريبكة،) (،2 الهناء) تجزئة 
رقم) تحت  املسجل  التجاري  األصل 
لدى) التحليلي  بالسجل  (15696
االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
مقهى،) عن  عبارة  وهو  بخريبكة 
الفردوس) إقامة  (36 برقم) الكائنة 
الشعاد) ذات  خريبكة،) (2 عمارة)

.CAFE DIAMANT ICE(التجاري
تسجل) التعرضات  فإن  وعليه 
املحكمة) بهذه  الضبط  بمكتب 
بخريبكة) التجاري)) السجل  (مكتب 
داخل أجل أقصاه خمسة عشر)(15) 

ووما بعد النشر الثاني.
النشرة األولى

عن رئيس مصحلة كتابة الضبط

6 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيفلت
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2121/4
حساب رقم : 2571

بتاريخ عدلي  عقد   بمقت�شى 
تحت) املضمن  (2119 أكتوبر) (14
باع السيد) (،423 314)صحيفة) عدد)
الطاهر أوت صالح الحامل للبطاقة)
بواسطة،) (XA21492 رقم) الوطنية 
جميع األصل التجاري الذي هو عبارة)
عن مخبزة الكائنة بمجموعة ا زنقة)
واملوثق من) أرفود حي األمل تيفلت،)
طرف العدلين السيد إبراهيم احرارتي)
لإلشهاد) املنتصبان  لشهب  وميلود 
االستئناف) محكمة  نفوذ  بدائرة 
إدارة) بقباضة  واملسجل  بالرباط،)
الضرائب بتيفلت بسجل)4337)تحت)
رقم)4271)بتاريخ فاتح أكتوبر)2119،)
واملعنوية) املادوة  عناصره  بجميع 

بثمن قدره)321.111)درهم.
لذلك فإن جميع التعرضات وجب)
باملحكمة) الضبط  بكتابة  أن توضع 
االبتدائية بتيفلت داخل أجل خمسة)
صدور) تاريخ  من  ووما  ((15) عشر)

النشرة الثانية.
النشرة األولى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

10 مكرر

املحكمة االبتدائية بأزيالل
تقدوم اصل تجاري حصة في شركة

ملف عدد 2121/6
حساب رقم 3351

من طرف) رسمي  تقرير  بمقت�شى 
شاوي) ابراهيم  الحيسوبي  الخبير 
أكتوبر) فاتح  بتاريخ  البيضاء) بالدار 
2121،)قدم السيد امحند الزيتوني،)

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 
واملسجل بالسجل التجاري) (I14311
باملحكمة االبتدائية بأزيالل تحت رقم)
11464،)جميع األصل التجاري الذي)
هو عبارة عن فندق ومقهى والكائن)
بشارع الحسن الثاني واويزغت أزيالل)
 HOTEL كحصة في الشركة املدعوة)
TIZI GHNIM SARL AU)في شخص)
بالسجل) مقيدة  القانوني،) ممثلها 
التجاري باملحكمة االبتدائية بأزيالل)
 111.111 3935)راسمالها) تحت رقم)
التجاري) األصل  قوم  وقد  درهم 

املذكور في مبلغ)381789.31.
أعاله) الحصة  دائني مقدم  فعلى 
السجل) بمكتب  تعرضاتهم  وضع 
التجاري باملحكمة االبتدائية بأزيالل)
داخل أجل ال وتجاوز خمسة عشر)

ووما املوالية للنشرة الثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

42 مكرر

املحكمة االبتدائية بابن جرير
بيع أصل تجاري
ملف 2121/11

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تحت) املسجل  (2111 وونيو) (14

املراجع الثانية.
لفائدة) ابالين  علي  السيد  فوت 
والسيد) بوطريك  ووسف  السيد 
األصل) مجموع  بوطريك  هشام 
التجاري الدان الكائن بشارع محمد)
ابن) بمركز  (6 رقم) تحت  الخامس،)
جرير املسجل بالسجل التجاري تحت)

رقم)3276.
أعاله) املذكور  املفوت  دائني  على 
القسم) إلى  بتعرضهما  وتقدموا  أن 
بابن) االبتدائية  باملحكة  التجاري 
تاريخ) من  وبتدئ  أجل  داخل  جرير 
اليوم) في  وينتهي  األول  االعالن  نشر 
من نشر اإلعالن) (15 الخامس عشر)

الثاني.
النشرة األولى

)رئيس كتابة الضبط

43 مكرر
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املحكمة اإلبتدائية ببني مالل
قسم التنفيذ املدني ببني مالل

ملف عدد : 1111-21
إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

)لفائدة السيدة نوال بوقدور.
اسليماني) األستاذة  (: عنها) ونوب 

فتيحة املحامية بهيئة بني مالل.
ضد):)عبد الحكيم كيرو.

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
الضبط لدى املحكمة اإلبتدائية ببني)
 2121 سبتمبر) (14 بتاريخ) أنه  مالل 
الزوال) بعد  الواحدة  الساعة  على 
بقاعة البيوعات بهذه املحكمة سيقع)
بيع باملزاد العلني للعقار الذي عبارة)
عن منزل في طور البناء)دون مرطوب)
يشتمل على حجرتين وصالون وركن)
لإلستراحة والكل وتوسطه بهو إضافة)
بأوالد) الكائن  وسطح  مرحاض  إلى 
اضريد ببني مالل،)مساحته تبلغ)121 

م.م.
وقد حدد الثمن اإلفتتاحي للبيع)
درهم وعلى ما) (145.111.11 في مبلغ)
رست عليه املزاودة أن وؤدي الثمن)
واجب الخزينة) (% (3 فورا مع زيادة)

العامة.
ومكن) املعلومات  من  وللمزيد 
اإلتصال بقسم التنفيذات القضائية)
دفتر) على  لإلطالع  املحكمة  بهذه 

الشروط والتحمالت.
اإلمضاء):)رئيس مصلحة كتابة الضبط

116 

محكمة االستئناف بفاس
ملف جنائي رقم):)2121/2613/57

ملخص الحكم أو القرار
االسم العائلي):)شهيد.

االسم الشخ�شي):)ووسف.
حكيمة بنت) (: ادريس وأمه) (: ابن)

عبد السالم.
املولود بتاريخ):)2114)بفاس.

 D5 اقامة) (14 بالرقم) (: الساكن)
تجزئة الدالية حي املسيرة فاس.

مارس) (29 (: بتاريخ) عليه  حكم 
الجناوات) غرفة  طرف  من  (2121

لالحداث بفاس.

من أجل جناوة السرقة املوصوفة)
بالتعدد والليل والعنف والتهدود.

 12 بسنتين) ذلك  عن  ومعاقبته 
وتحميله) التنفيذ  موقوفة  حبسا 

الصائر دون اجبار.
الرئيس

ممثل النيابة العامة
كاتب الضبط

45

محكمة االستئناف بفاس
ملف جنائي رقم):)2121/2641/21

ملخص الحكم أو القرار
االسم العائلي):)الناصح.
االسم الشخ�شي):)زينب.

ارحيمو بنت) (: املختار وأمه) (: ابن)
احمد.

 1994 ووليو) (11 (: بتاريخ) املولود 
بفاس.

الجابري) بالد  (6 برقم) (: الساكن)
عين لعرو�شي خارج باب فتوح فاس.

حكم عليه بتاريخ):)19)أبريل)2121 
من طرف غرفة الجناوات بفاس.

التغرير) جرائم  جناوة  أجل  من 
بالعنف) عرضها  وهتك  بقاصرة 

والتهدود بنسبة امور شائنة.
 12 بسنتين) ذلك  عن  ومعاقبتها 
حبسا نافذا وتحميلها الصائر تضامنا)

واالجبار في االدنى.
الرئيس

ممثل النيابة العامة
كاتب الضبط

46

محكمة االستئناف بتازة
ملف جنائي رقم):)2121/2619/43

ملف التحقيق):)2119/12

ملخص القرار بعد اجراء املسطرة 
الغيابية

االسم العائلي):)بودغام.
االسم الشخ�شي):)عمر.

ابن):)محمد بن عياد)
وأمه):)عائشة بنت الحوسين.

املولود بتاريخ):)29)ووليو)1999.
:)مركز اوالد الزباور دائرة) الساكن)

واد امليل تازة.
ووليو) (21 (: بتاريخ) عليه  حكم 

. 2121

مؤاخذة املتهم من أجل ما نسب)
اليه وعقابه بسنتين اثنين)(2))حبسا)
الصائر) وتحميله  التنفيذ  موقوف 

تضامنا مجبرا في االدنى.
بظروف) املقترنة  السرقة  (: الجل)
الليل والتعدد واستعمال ناقلة ذات)

محرك.
ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

47

محكمة االستئناف بتازة
ملف جنائي رقم):)2121/2619/116

ملف التحقيق):)2119/38

ملخص القرار بعد اجراء املسطرة 
الغيابية

االسم العائلي):)الطاهري.
االسم الشخ�شي):)محمد.

ابن):)عبد هللا.)
وأمه):)جميلة بنت السالم.

املولود بتاريخ):)فاتح وناور)1985.
الساكن):)79)حي السعادة تازة.

حكم عليه بتاريخ):)8)مارس)2121. 
جنحة) أجل  من  املتهم  بمؤاخذة 
يعلم) جناوة  وقوع  التبليغ عن  عدم 
 299 للفصل) طبقا  فيها  بالشروع 
على) وعقابه  الجبائي  القانون  من 
(6))حبسا موقوف) ذلك بستة أشهر)
 1111 التنفيذ وغرامة نافذة قدرها)
في) مجبرا  الصائر  تحميله  مع  درهم 

الحد االدنى وببرائته من باقي التهم.
متحصل) أشياء) اخفاء) (: الجل)
عليها من جناوة وجنحة عدم التبليغ)

عن جنائية.
)ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

48

محكمة االستئناف بتازة
ملف جنائي رقم):)2121/2619/43

ملف التحقيق):)2119/12

ملخص القرار بعد اجراء املسطرة 
الغيابية

االسم العائلي):)مطلع.
االسم الشخ�شي):)عبد القادر.

ابن):)عبد الرحمان بن عبد القادر)
وأمه):)عائشة بنت علي.

املولود بتاريخ):)11)ديسمبر)1997.

الساكن):)دوار اوالد بنطيطة مركز)

اوالد الزباور دائرة واد أمليل تازة.

ووليو) (21 (: بتاريخ) عليه  حكم 

. 2121

بمؤاخذة املتهم من أجل ما نسب)

اليه وعقابه بسنتين اثنين)(2))حبسا)

الصائر) وتحميله  التنفيذ  موقوف 

تضامنا مجبرا في االدنى.

بظروف) املقترنة  السرقة  (: الجل)

الليل والتعدد واستعمال ناقلة ذات)

محرك.
)ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

49

محكمة االستئناف بتازة

ملف جنائي رقم):)2121/2641/2

ملف التحقيق):)2119/82

ملخص القرار بعد اجراء املسطرة 

الغيابية

االسم العائلي):)شبلي.

االسم الشخ�شي):)عبد الرحيم.

ابن):)محمد بن محمد.)

وأمه):)تالوماس بنت عبد هللا.

املولود بتاريخ):)فاتح وناور)1997.

مغراوة) تاوريرت  دوار  (: الساكن)

تازة.

سبتمبر) (14 (: بتاريخ) عليه  حكم 

.2121

بمؤاخذة املتهم من أجل االفعال)

وعقابه) اليه  املنسوبة  الجريمة 

بخمسة عشر سنة)(15))سجنا نافذا)

في) مجبرا  تضامنا  الصائر  وتحميله 

االدنى.

الجل):)القتل العمد مع..
)ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

50
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محكمة االستئناف بتازة

ملف جنائي رقم):)2121/2641/14

ملف التحقيق):)2119/2114/16 

له بامللف االستئناف رقم)2118/2645/8

ملخص القرار بعد اجراء املسطرة 
الغيابية

االسم العائلي):)نعيم.

االسم الشخ�شي):)املصطفى.

ابن):)املختار بن عالل.)

وأمه):)عيشة بنت سعيد.

املولود بتاريخ):فاتح وناور)1983

حي النكد زنقة اصيلة) (: الساكن)

رقم)7)جرسيف.

فاتح) (: بتاريخ) عليه  حكم 

مارس2121.

جنحة) أجل  من  املتهم  بمؤاخذة 

هتك عرض قاصر بدون عنف طبقا)

اعادة) بعد  ج  ق  من  (484 للفصل)

 (2) بسنتين) عنها  وعقابه  التكييف 

نافذا وتحميله الصائر مجبرا) حبسا 

في االدنى.

الجل):)هتك عرض قاصر بالعنف)

نتج عنه افتضاض.
)ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

51

محكمة االستئناف بتازة

ملف جنائي رقم):)2121/2641/2

ملف التحقيق):)2119/82

ملخص القرار بعد اجراء املسطرة 
الغيابية

االسم العائلي):)شبلي.

االسم الشخ�شي):)محمد.

ابن):)محمد بن قدور.)

وأمه):)خدوجة بنت محمد.

املولود بتاريخ):)حوالي)71)سنة.

مغراوة) تاوريرت  دوار  (: الساكن)

تازة.

سبتمبر) (14 (: بتاريخ) عليه  حكم 

 .2121

بمؤاخذة املتهم من أجل االفعال)

وعقابه) اليه  املنسوبة  الجريمة 

بخمسة عشر سنة)(15))سجنا نافذا)

في) مجبرا  تضامنا  الصائر  وتحميله 

االدنى.

اضافة) مع  العمد  القتل  (: الجل)

جنحة دفن جثة خفية.
)ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

52



14789الجريدة الرسمية عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121) 

 III. - إعالنات إدارية

وزارة التجهيز والنقل 
واللوجستيك

املؤسسات املضرة والغير املالئمة 
أو الخطيرة من الدرجة األولى

بحث حول الكشف
 عن املنافع واملضار

إعالن
إن بحثا حول الكشف عن املنافع)
سيفتتح) واحدا  شهرا  مدته  واملضار 
 2121 ووليو) (15 تاريخ) من  ابتداء)
ملدونة) الحضرية  الجماعة  بمكاتب 
املر�شى،)وذلك بناء)على الطلب املقدم)
من طرف شركة بترول شمال افريقيا)
 31 الكائن مقرها االجتماعي) (»PNA«
 211 مكتب) الحمراء) الساقية  شارع 
العيون) والوة  العيون  مكة  شارع 
في شأن الترخيص) الساقية الحمراء)
لها بتغيير أنبوب من فئة)13)بوصات)
بأنبوب من فئة)18)بوصات على طول)

4461)م لربط املستودع بامليناء.
بالجماعة) البحث  ملف  ويوجد 
الحضرية ملدونة املر�شى،)حيث ومكن)
وذلك) األمر،) يهمه  االطالع عليه ملن 

خالل أوقات العمل اإلداري.
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وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

املؤسسات املضرة والغير املالئمة 
أو الخطيرة من الدرجة األولى

بحث حول الكشف
 عن املنافع واملضار

إعالن
عن) الكشف  حول  بحثا  إن 
واحدا) شهرا  مدته  واملضار  املنافع 
ووليو) (15 تاريخ) من  ابتداء) سيفتتح 
الحضرية) الجماعة  بمكاتب  (2121
على) بناء) وذلك  املر�شى،) ملدونة 
شركة) طرف  من  املقدم  الطلب 
مقرها) الكائن  (»ZAIN ENERGIE«
املر�شى) الصناعي  الحي  االجتماعي 
في) الحمراء) الساقية  العيون  والوة 
مستودع) شأن الترخيص لها بإنشاء)
البترولية) واملنتجات  املحروقات 
املحروقات) لنقل  أنبوبين  إنشاء) مع 

األول من فئة)12)بوصات والثاني من)
امليناء) بوصات من رصيف  (16 فئة)
واملنتجات) املحروقات  مستودع  إلى 
البترولية بالجماعة الحضرية ملدونة)

املر�شى.
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وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار 

افتتاح البحث العلني
مدورة أصدرته  قرار   بموجب 
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
وونيو) (23 بتاريخ) (2121/ ح.ج/5158 
الذي سيجري العقار املسمى) (2121
ضمن) الجمل ذي شراء) فدان عنق 
بالجماعة) املتواجد  (349 بعدد)
دائرة) الغندور،) سيدي  الترابية 
 19 تاريخ) من  ابتداء) الخميسات،)
ووليو)2121)إلى غاوة)28)ووليو)2121 
بحث علني في شأن مشروع الترخيص)
من أجل) منه،) بإنجاز بئر وجلب املاء)
لفائدة) هكتارا  (1.25 مساحة) سقي 
السيد(ة))بخريس محمد الحامل)(ة)،)

.X86556(لبطاقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 
افتتاح البحث العلني

مدورة أصدرته  قرار   بموجب 
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 24 بتاريخ) (2121/ ح.ج/5166 
العقار) سيجري  الذي  (2121 وونيو)
العقاري) الرسم  ذي  االخوة  املسمى 
بالجماعة) املتواجد  (57/9151 عدد)
الترابية عين اللوح،)دائرة أزرو،)ابتداء)
إلى غاوة) (2121 ووليو) (19 تاريخ) من 
بحث علني في شأن) (2121 ووليو) (29
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)
مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)
السيد(ة)) لفائدة  هكتارا  (1.8174
(ة)،)لبطاقة) سمير املصطفى الحامل)

.I31192(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افتتاح البحث العلني
مدورة أصدرته  قرار   بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

وونيو) (23 بتاريخ) (2121/ ح.ج/5161 

الذي سيجري العقار املسمى) (2121

بعدد) ض  شراء) عقد  ذي  القنطرة 

بالجماعة) املتواجد  281ص278)

الترابية مطامطة،)دائرة تاهلة،إقليم)

ووليو) (19 تاريخ) من  ابتداء) تازة،)

2121)إلى غاوة)29)ووليو)2121)بحث)

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

من) منه،) املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتارا) (2.5611 أجل سقي مساحة)

عبير واسر الحامل) لفائدة السيد(ة))

الوطنية) التعريف  لبطاقة  (ة)،)

.Z393541
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مدورة وكالة)

الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/5162 

 2121 وونيو) (23 بتاريخ) (2121/

مرجع) املسمى  العقار  الذي سيجري 

العقاري عدد) الرسم  ذي  القرطيط 

بالجماعة) املتواجد  (21/72191

إقليم) تازة،) دائرة  كلدمان،) الترابية 

تازة،)ابتداء)من تاريخ)19)ووليو)2121 

2121)بحث علني) ووليو) (29 إلى غاوة)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

أجل) من  منه،) املاء) وجلب  ثقب 

1.2426)هكتار لفائدة) سقي مساحة)

السيد(ة))الصغير عبد العزيز الحامل)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  (ة)،)

.Z127195
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مدورة وكالة)

الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/5182 

2121)الذي) 25)وونيو) /2121)بتاريخ)

ذي) الدكانة  املسمى  العقار  سيجري 

 37/15425 عدد) العقاري  الرسم 

مزراوة،) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

تاونات،ابتداء) إقليم  تاونات،) دائرة 

إلى غاوة) (2121 ووليو) (23 تاريخ) من 

في) علني  بحث  (2121 أغسطس) (2

شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثقب)

وجلب املاء)منه،)من أجل االستعمال)

املاشية وسقي مساحة) املنزلي وارواء)

1.41)هكتار لفائدة السيد(ة))املكودي)

لبطاقة التعريف) (ة)،) خالد الحامل)

.C723812(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مدورة وكالة)

الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/5177 

2121)الذي) 25)وونيو) /2121)بتاريخ)

ذي) املجد  املسمى  العقار  سيجري 

 37/21668 عدد) العقاري  الرسم 

تاونات،) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

باشوية تاونات،)إقليم تاونات،ابتداء)

إلى غاوة) (2121 ووليو) (19 تاريخ) من 

بحث علني في شأن) (2121 ووليو) (28

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

املاء)منه،)من أجل االستعمال املنزلي)

 1.11 املاشية وسقي مساحة) وارواء)

حفيظة) السيد(ة)) لفائدة  هكتار 

حساني والسيد عبد السالم الغزواني)

التعريف) لبطاقة  الحامل(ة)،)

.C218669و(C218137(الوطنية

69



عدد)5672 - 3)ذو الحجة)1442 )14)ووليو)2121)الجريدة الرسمية   14790

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افتتاح البحث العلني
مدورة أصدرته  قرار   بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

وونيو) (25 بتاريخ) (2121/ ح.ج/5185 

بالقطعة) سيجري  الذي  (2121

الدهس) املسمى  باملكان  األرضية 

ص) (117 بعدد) ض  عقد شراء) ذي 

الترابية) بالجماعة  املتواجدة  (122

إقليم) دائرة قرية بامحمد،) الغوازي،)

ووليو) (23 تاريخ) من  تاونات،ابتداء)

 2121 أغسطس) (2 غاوة) إلى  (2121

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

من) من واد ورغة،) منه،) بجلب املاء)

لفائدة) هكتار  (3 أجل سقي مساحة)

السيد(ة))حموش راضية الحامل(ة)،)

.C994758(لبطاقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح ج)

2121/5165)بتاريخ)24)وونيو)2121 

اململوك) العقار  على  سيجرى  الذي 

امبارك) أوالد  الساللية  للجماعة 

بتاريخ) (،494 عدد) إوجار  عقد  ذي 

(،1521 عدد) ملف  (2121 وونيو) (7

املتواجد بالجماعة الترابية الحدادة،)

دائرة احواز) قيادة احواز القنيطرة،)

ابتداء) القنيطرة  إقليم  القنيطرة،)

إلى غاوة) (2121 ووليو) (12 تاريخ) من 

22)ووليو)2121،)بحث علني في شأن)

اثقاب) (4 بإنجاز) الترخيص  مشروع 

سقي) أجل  منها،من  املاء) وجلب 

شركة) لفائدة  هكتارا  (33 مساحة)

في) ممثلة  (FILAHAT AL GHARB

شخص ممثلها القانوني السيد موالي)

عبد الجليل الخقاني الحامل لبطاقة)

.E639597(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدورة) أصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح ج)
2121/5161)بتاريخ)23)وونيو)2121 
اململوك) العقار  على  سيجرى  الذي 
امبارك) أوالد  الساللية  للجماعة 
 DA53 اإلداري) التحدود  موضوع 
 21 بتاريخ) (647 ذي عقد إوجار عدد)
(،15578 عدد) ملف  (2121 وونيو)
املتواجد بالجماعة الترابية الحدادة،)
دائرة احواز) قيادة احواز القنيطرة،)
ابتداء) القنيطرة  إقليم  القنيطرة،)
غاوة) إلى  (2121 ووليو) (9 تاريخ) من 
19)ووليو)2121،)بحث علني في شأن)
ثقبين) بإنجاز  الترخيص  مشروع 
سقي) أجل  منهما،من  املاء) وجلب 
 SA هكتارا لفائدة شركة) (5 مساحة)
ممثلة) (AGRI DEVELOPPEMENT
السيد) القانوني  ممثلها  شخص  في 
لبطاقة) الحامل  السعودي  البشير 

.I61131(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدورة) أصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح ج)
2121/5157)بتاريخ)23)وونيو)2121 
املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 
أوالد) الساللية  للجماعة  اململوك 
(،428 عدد) إوجار  عقد  ذي  امبارك 
عدد) ملف  (2121 وونيو) (2 بتاريخ)
املتواجد بالجماعة الترابية) (،15185
القنيطرة،) احواز  قيادة  الحدادة،)
إقليم) القنيطرة،) احواز  دائرة 
ووليو) (9 تاريخ) من  ابتداء) القنيطرة 
(،2121 ووليو) (19 غاوة) إلى  (2121
بحث علني في شأن مشروع الترخيص)
منها،من) اثقاب وجلب املاء) (5 بإنجاز)
أجل سقي مساحة)99)هكتارا لفائدة)
 DALATE ALBARAKA SARL شركة)
AU)ممثلة في شخص ممثلها القانوني)
محمد  علي  عمر  الشجاع  السيد 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.AB14175Z
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح ج)

2121/5146)بتاريخ)22)وونيو)2121 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

العقاري عدد) الرسم  ذي  (35 الخير)

بالجماعة) املتواجد  (،26185/13

دائرة) قيادة املكرن،) الترابية املكرن،)

ابتداء) القنيطرة  إقليم  بنمنصور،)

غاوة) إلى  (2121 ووليو) (9 تاريخ) من 

19)ووليو)2121،)بحث علني في شأن)

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  منها،من  املاء)

ملوك) السيد  لفائدة  هكتارا  (16.34

التعريف) لبطاقة  الحامل  الكبير 

.G219617(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح ج)

2121/5152)بتاريخ)22)وونيو)2121 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

الرسم) ذي  الصغير  بن  علي  سيدي 

املتواجد) (،56378/16 العقاري عدد)

دائرة) الجوهرة،) الترابية  بالجماعة 

ابتداء) الخميسات،) إقليم  تيفلت،)

إلى غاوة) (2121 ووليو) (16 تاريخ) من 

26)ووليو)2121،)بحث علني في شأن)

وجلب) بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

منها،من أجل االستعمال املنزلي) املاء)

لفائدة) هكتارا  (1.65 وسقي مساحة)

السيد بنعبو ابراهيم الحامل لبطاقة)

.E55333(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح ج)

2121/5142)بتاريخ)21)وونيو)2121 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

عدد) امللكية  شهادة  ذي  (32 ملكية)

بالجماعة) املتواجد  (،75626/17

احواز) دائرة  الطيب،) أوالد  الترابية 

فاس،)إقليم فاس ابتداء)من تاريخ)15 

ووليو)2121)إلى غاوة)26)ووليو)2121،)

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منها،من أجل)

لفائدة) هكتارات  (5 مساحة) سقي 

 STE CIVILE IMMOBILIERE شركة)

ممثلها) شخص  في  (BAIDA FEZ

التعريف) لبطاقة  الحامل  القانوني 

.B318998(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح ج)

2121/5149)بتاريخ)22)وونيو)2121 

الذي سيجرى على العقار املسمى ملك)

العقاري) الرسم  ذي  (1 املجيد) عبد 

املتواجد بالجماعة) (،81/9978 عدد)

دائرة) الرزاق،) عبد  سيدي  الترابية 

ابتداء) الخميسات،) إقليم  تيفلت،)

إلى غاوة) (2121 ووليو) (16 تاريخ) من 

26)ووليو)2121،)بحث علني في شأن)

وجلب) بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

 1 مساحة) أجل سقي  منها،من  املاء)

هكتارا لفائدة السيد بوكيلي مخوخي)

التعريف) لبطاقة  الحامل  ادريس 

.I529587(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2121/5148)بتاريخ)22)وونيو2121،)

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

كرمة بن قدور عقد شراء)ض برقم)

بالجماعة) املتواجد  (،366 ص) (373

دائرة تيفلت،) الترابية مقام الطلبة،)

اقليم القنيطرة،) اقليم الخميسات،)

إلى) (2121 ووليو) (16 من تاريخ) ابتداء)

علني) بحث  (،2121 ووليو) (26 غاوة)

بانجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

سقي) أجل  من  منه  املاء) وجلب  بئر 

هكتارا لفائدة السيد) (1.21 مساحة)

الهام) الخالق وقريوح  العبودي عبد 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.X275158و(X311259(رقم

78 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2121/5151)بتاريخ)22)وونيو2121،)

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

ض) شراء) عقد  ذي  الغفيروة  فدان 

وراس املغرفية) (321 ص) (222 برقم)

رقم) العقاري  الرسم  ذي  املصلى 

بالجماعة) املتواجد  (،16/36684

الخميسات،) دائرة  الكنزرة،) الترابية 

تاريخ) من  ابتداء) الخميسات،) اقليم 

ووليو) (26 إلى غاوة) (2121 ووليو) (16

بحث علني في شأن مشروع) (،2121

منه) الترخيص بانجاز بئر وجلب املاء)

 2.2976 مساحة) سقي  أجل  من 

عمر) املجاهد  السيد  لفائدة  هكتارا 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C674531(رقم

79 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2121/5151)بتاريخ)22)وونيو2121،)

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

العقاري) الرسم  ذي  ادريس  موالي 

رقم)81/12798،)املتواجد بالجماعة)

الترابية عين الجوهرة،)دائرة تيفلت،)

تاريخ) من  ابتداء) الخميسات،) اقليم 

ووليو) (26 إلى غاوة) (2121 ووليو) (16

بحث علني في شأن مشروع) (،2121

منه) الترخيص بانجاز بئر وجلب املاء)

 1.8781 مساحة) سقي  أجل  من 

هكتارا لفائدة السيد نهاري بوجمعة)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.F96585(رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 22 بتاريخ) (2121/5155 ح.ج)

على) سيجري  الذي  وونيو2121،)

العقار املسمى زيبوخ)B)شهادة امللكية)

رقم)69/92826،)املتواجد بالجماعة)

عين) باشوية  الشقف،) عين  الترابية 

يعقوب،) موالي  اقليم  الشقف،)

إلى) (2121 ووليو) (16 من تاريخ) ابتداء)

علني) بحث  (،2121 ووليو) (26 غاوة)

بانجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من أجل سقي) ثقب وجلب املاء)

لفائدة) هكتارا  (1.2497 مساحة)

الحامل) الحق  عبد  بنيسف  السيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.C261611

81 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2121/5159)بتاريخ)23)وونيو2121،)

الذي سيجري على القطعة الفالحية)

البورية من توزيع املغفور له الحسن)

ذات) املرجة  بمزارع  الكائة  الثاني 

 11 رقم) لالستغالل  ادارية  الشهادة 

املتواجد) (،2121 ابريل) (23 بتاريخ)

قيادة) الترابية الحوافات،) بالجماعة 

مالك،) بني  الغرب  دائرة  الحوافات،)

اقليم سيدي قاسم،)ابتداء)من تاريخ)

ووليو) (22 إلى غاوة) (2121 ووليو) (12

بحث علني في شأن مشروع) (،2121

املاء) وجلب  ثقب  بانجاز  الترخيص 

 3.61 مساحة) سقي  أجل  من  منه 

هكتارا لفائدة السيد املكاوي محمد)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GA57491(رقم

82 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2121/5147)بتاريخ)22)وونيو2121،)

الذي سيجري على العقار املسمى بالد)

رقم) العقاري  الرسم  ذي  (III قاسم)

R/8247،)املتواجد بالجماعة الترابية)

بلعامري،) دار  قيادة  بلعامري،) دار 

اقليم سيدي) دائرة سيدي سليمان،)

ووليو) (13 من تاريخ) ابتداء) سليمان،)

(،2121 ووليو) (23 غاوة) إلى  (2121

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بانجاز ثقب وجلب املاء)منه من أجل)

سقي مساحة)3)هكتارا لفائدة السيد)

لبطاقة) الحامل  طوطو  القادر  عبد 

.E56672(التعريف الوطنية رقم

83 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2121/5156)بتاريخ)23)وونيو2121،)

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

مزارع دوار اوالد اسعيد ج ت زيرارة)

زيرارة ذي) الساللية  للجماعة  التابع 

شهادة االستغالل رقم)113)بتاريخ)26 

بالجماعة) املتواجد  (،2118 أكتوبر)

دائرة) (، زيرارة) قيادة  زيرارة،) الترابية 

قاسم،) سيدي  اقليم  الشراردة،)

إلى) (2121 ووليو) (12 من تاريخ) ابتداء)

علني) بحث  (،2121 ووليو) (22 غاوة)

بانجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من أجل سقي) ثقب وجلب املاء)

السيد) لفائدة  هكتارا  (2 مساحة)

لبطاقة) الحامل  سلموني  ادريس 

.G53436(التعريف الوطنية رقم

84 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2121/5163)بتاريخ)24)وونيو2121،)

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

ذي محضر) (2 االمل الشطر) (417-4

املتواجد) (،17/12/13 رقم) تسليم 

بالجماعة الترابية القنيطرة،)امللحقة)

اقليم) الساكنية،) دائرة  (،7 االدارية)

القنيطرة،)ابتداء)من تاريخ)12)ووليو)

(،2121 ووليو) (22 غاوة) إلى  (2121

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بانجاز ثقب وجلب املاء)منه من أجل)

السادة) لفائدة  باملاء) حمام  تزويد 

عبد هللا حرد والعربي حرد الحامالن)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقتي 

.A133529و(A199287

85
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2121/5164)بتاريخ)24)وونيو)2121 

اململوك) العقار  على  سيجري  الذي 

امبارك) اوالد  الساللية  للجماعة 

 7 بتاريخ) (497 رقم) إوجار  عقد  ذي 

بالجماعة) املتواجد  (2121 وونيو)

احواز) قيادة  الحدادة،) الترابية 

القنيطرة،) احواز  دائرة  القنيطرة،)

تاريخ) من  ابتداء) القنيطرة  إقليم 

ووليو) (22 إلى غاوة) (2121 ووليو) (12

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2121

أثقاب وجلب) (4 الترخيص بإنجاز بئر)

مساحته) سقي  أجل  من  منها  املاء)

 FILAHAT لفائدة شركة) هكتارا  (33

شخص) في  ممثلة  (DAR DMANA

ممثلها القانوني السيد وونس زكاللي،)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GM58211

 86

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2121/5121)بتاريخ)16)وونيو)2121 

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

رقم) العقاري  الرسم  ذي  معروفي 

بالجماعة) املتواجد  (R/14285

انويرات،) قيادة  انويرات،) الترابية 

دائرة الغرب بني مالك،)إقليم سيدي)

ووليو) (2 تاريخ) من  ابتداء) قاسم،)

2121)إلى غاوة)12)ووليو)2121)بحث)

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه من أجل)

هكتارا) (30،9079 مساحة) سقي 

املصطفى) عشيش  السيد  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

. GN41291

87 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدورة) أصدرته  قرار  بموجب 
 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)
 2121/5169)بتاريخ)24)وونيو)2121 
الذي سيجري على القطعة األرضية)
الفالحية من توزيع املغفور له الحسن)
 229 الثاني ذات شهادة إدارية عدد)
املتواجدة) (2121 ماي) (28 بتاريخ)
قيادة) ارميالت،) الترابية  بالجماعة 
سيدي) إقليم  بهت،) دائرة  مختار،)
ووليو) (12 تاريخ) من  ابتداء) قاسم،)
2121)إلى غاوة)22)ووليو)2121)بحث)
الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 
بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه من أجل)
سقي مساحة)5)هكتارا لفائدة السيد)
البحراوي عبد الغاني الحامل لبطاقة)

. GB79441(التعريف الوطنية
90 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدورة) أصدرته  قرار  بموجب 
 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ج.ح

 2121/5168)بتاريخ)24)وونيو)2121 
الذي سيجري على العقارين الجماعين)
 31/47192 العقاري) الرسم  ذي 
سابقا املسجل) (39 التحدود اإلداري)
 بالجريدة الرسمية عدد)5911)بتاريخ)
21)ديسمبر)2111)تحت الرقمين)758 
و756)باملكان املسمى مزارع دوار اوالد)
التابعين للجماعة الساللية) بنعمارة 
تكنة ذي شهادتين اداريتين رقم)115 
بتاريخ)5)أغسطس)2121)و23)بتاريخ)
املتواجدون) (2121 أغسطس) (11
قيادة) تكنة،) الترابية  بالجماعة 
الشراردة،) دائرة  الطالب،) بير  تكنة 
 إقليم سيدي قاسم ابتداء)من تاريخ)
ووليو) (22 إلى غاوة) (2121 ووليو) (12
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2121
املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 
7)هكتار) منه من أجل سقي مساحة)
لفائدة السادة ادريس حنين ومحمد)
التعريف) لبطاقتي  الحامالن  حنين 

.GK31512و(GK6818(الوطنية

91 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ج.ح)

2121/5171)بتاريخ)24)وونيو)2121 

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

رمل الحاج ذي الرسم العقاري عدد)

بالجماعة) املتواجدة  (R/15263

دار) قيادة  بلعامري،) دار  الترابية 

سليمان،) سيدي  دائرة  بلعامري،)

من) ابتداء) سليمان  سيدي  إقليم 

غاوة) إلى  (2121 ووليو) (12  تاريخ)

22)ووليو)2121)بحث علني في شأن

ثقب) بإنجاز  الترخيص  مشروع  (

سقي) أجل  من  منه  املاء) وجلب 

السيد) لفائدة  هكتارا  (1 مساحة)

لبطاقة) الحامل  بنشكار  بنعي�شى 

.E91198(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2121/5176)بتاريخ)25)وونيو)2121 

الجماعي) العقار  على  سيجري  الذي 

املدعو اوالد اسبيطة باملكان املسمى)

للجماعة) التابع  اسبيطة  اوالد 

شهادة) ذي  اسبيطة  اوالد  الساللية 

وونيو) (9 بتاريخ) (14 رقم) االستغالل 

الترابية) بالجماعة  املتواجد  (2121

سال) إقليم  عامر،) باشوية  عامر،)

 2121 ووليو) (13 تاريخ) من  ابتداء)

في) بحث  (2121 ووليو) (23 غاوة) إلى 

شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثقب)

منه من أجل االستعمال) وجلب املاء)

املاشية وسقي مساحة) املنزلي وارواء)

السيد) لفائدة  هكتارا  (0،8504

لبطاقة) الحامل  جدورة  العزيز  عبد 

.A525475(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 24 بتاريخ) (2121/5167 ح.ج)

على) سيجري  الذي  (2121 وونيو)

بدوار) الكائنة  األرضية  القطعة 

 15 بتاريخ) بيع  عقدي  ذات  مسكر 

 2119 نوفمبر) و25) (2115 مارس)

الترابيةسيدي) بالجماعة  املتواجد 

بوصبر،) سيدي  قيادة  بوصبر،)

من) ابتداء) إقليم وزان  دائرة وزان،)

غاوة) إلى  (2121 ووليو) (12  تاريخ)

22)ووليو)2121)بحث في شأن مشروع)

الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه)

وسقي) املنزلي  االستعمال  أجل  من 

مساحة)0،06)هكتارا لفائدة السيدة))

لبطاقة) الحاملة  الجزولي  أمينة 

.G117791 الوطنية) التعريف 
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2121/5172)بتاريخ)24)وونيو)2121 

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

الرسم) ذي  (2516 بقعة) حدادة 

الكائن) (13/119917 عدد) العقاري 

بتجزئة حدادة طريق مهدوة املتواجد)

بالجماعة الترابية القنيطرة،)امللحقة)

5،)دائرة أوالد اوجيه،)إقليم) اإلدارية)

ووليو)) (12 من تاريخ) القنيطرة ابتداء)

2121)إلى غاوة)22)ووليو)2121)بحث)

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه من أجل)

سقي مساحة)0،0090)هكتارا لفائدة)

السيد الحسن سليتي الحامل لبطاقة)

.G197196(التعريف الوطنية
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