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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية
CAUDIGEF FIDUCIAIRE SARL

9(2, Avenue des Far Imm n°11 appt N° 1

 C.Y.M - Rabat

Tél/Fax(:(05.37.79.55.73

DAY MARKET

SARL

الجمع العام االستثنائي بتاريخ 1) 

سبتمبر 2)2)

السجل التجاري رقم : 132631 

تمارة

بتاريخ املداوالت   بموجب 

املسجل) (،(2(2 سبتمبر) ((1

تحت) ((2(2 سبتمبر) ((3 بتاريخ)

 RE:2202000225802046 رقم)

 O R : 1 8 3 7 8 / 2 0 2 0

الجمع) قرر  (RP:2016208234201

 DAY لشركة) االستثنائي  العام 

إلى) بعد االستماع  (MARKET SARL

تقرير املسير ما يلي):

تسمية) تغيير  على  املصادقة 

إمضاء) تاريخ  من  ابتداء) الشركة 

 DAY MARKET(محضر الجمع العام

 JUDA COSMETICS SARL)إلى اسم)

.SARL

توسيع الهدف االجتماعي ليشمل)

واملنتجات) التجميل  مواد  تجارة 

الطبية.

تحيين النظام ارسا�سي للشركة.

بمكتب) القانوني  اإليداع  وتم 

بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،(2(2 تكتو8ر) (7 يوم)

.D4221

1 P

 INSTITUT FRANÇAIS DE LA

GESTION DE LA VIE
IFGV - SARL 

املقر االجتماعي : 15 شارع اربطا1

شقة رقم 4، تكدا1، الر8اط

RC 126843 RABAT

الحل املسبق للشركة
االستثنائي) العام  الجمع  قرر 

املنعقد يوم)32)يونيو)2)2))ما يلي):

من) الحل املسبق للشركة ابتداء)

32)يونيو)2)2).

بورويص) هاجر  السيدة  تعيين 

مصفي للشركة.

الشركة) تصفية  مقر  تعيين 

شقة) اربطا1،) شارع  (15 بالر8اط،)
رقم)4،)تكدا1.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بالر8اط  التجارية   باملحكمة 

رقم) تحت  ((2(2 سبتمبر) ((1

.126916

2 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

BABA BUSINESS
SARL.AU

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

محدودة)) مسؤولية  ذات  شركة 

ش.ذ.م.م.ش.و.

 BABA (: االجتماعي) اللقب 

BUSINESS SARL.AU

الشريك واملساهم):

ب.و.ط) مفيد،) علي  السيد 

D34(732 - 1222)سهم.

املسير الوحيد):)علي مفيد.

رتس املا1):)122.222)درهم.

النشاط):

املباني) الواجهات  تنظيف 

العمارات واملحالت التجارية.

املواد الغذائية العامة.

جميع تنواع ارشغا1 والبناء.

تنظيف وبستنة خدمات متعددة.

املدة):)99)سنة.

العنوان):)زنقة رقم)64)اليوسفية)

الشرقية الر8اط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (2 بتاريخ) بالر8اط  التجارية 

التجاري) السجل  رقم  تحت  ((2(2

.146551
للبيان

3 P

SOCIETE SGDIGITAL

SARL AU

رتسما1 الشركة : 122.222 درهم

رقم 2 مكاتب املهدي الطابق الرابع 

زنقة املقاومة مكناس

R.C : 46825

إن الجمع العام العادي،)للشركة)

 SOCIETE SGDIGITAL املسماة)

بتاريخ واملنعقد  (SARL AU 

14)سبتمبر)2)2).

تقرر ما يلي):

تحويل املقر االجتماعي):

من):)رقم)2)مكاتب املهدي الطابق)

الرابع زنقة املقاومة مكناس.

زنقة) املهدي  مكاتب  (7 رقم) (: إلى)
املقاومة مكناس.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ (3151 رقم) تحت   بمكناس 

2)تكتو8ر)2)2).
4 P

FIDUCIAIRE CHIHAB
N° (2 RUE 12 V.N

SIDI KACEM

MAGGOLD SERVICE TRANS
تأسيس شركة

رقم) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 (2 بتاريخ) ((2(22223(923234
تأسيس شركة) تم  ((2(2 تغسطس)
شركة) محدودة،) مسؤولية  ذات 

فردية،)خصائصها كالتالي):
 MAGGOLD (: التجاري) االسم 

SERVICE TRANS
ش.ذ.م.م- (: القانوني) الشكل 

ش.ف.
املقر):)عمارة رقم))))زنقة)1))حي)

الجديد سيدي قاسم.
الهدف الرئي�سي):)نقل البضائع.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس.

درهم) (122.222 (: املا1) رتس 
مقسمة إلى)1222)حصة من فئة)122 
درهم لفائدة املالك الوحيد للشركة.

التسيير):)لحسن جابري.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بسيدي)
تحت) ((2(2 سبتمبر) ((3 قاسم يوم)
رقم) التجاري  السجل  (324 رقم)

.(2629
5 P
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FIDUCIAIRE CHIHAB

N° (2 RUE 12 V.N

SIDI KACEM

FUENTIRA
تأسيس شركة

رقم) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 14 بتاريخ) ((2(222236743234

سبتمبر)2)2))تم تأسيس شركة ذات)

فردية،) شركة  محدودة،) مسؤولية 

خصائصها كالتالي):

FUENTIRA(:(االسم التجاري

ش.ذ.م.م- (: القانوني) الشكل 

ش.ف.

 41 رقم) الصناعي  الحي  (: املقر)

سيدي قاسم.

البضائع) نقل  (: الرئي�سي) الهدف 

الوطني والدولي.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس.

درهم) (122.222 (: املا1) رتس 

مقسمة إلى)1222)حصة من فئة)122 

درهم لفائدة املالك الوحيد للشركة.

التسيير):)حديفة حمومي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بسيدي)

قاسم يوم)6)تكتو8ر)2)2))تحت رقم)

331)السجل التجاري رقم)2633).

6 P

AFRICA KEY PARTNERS
رتسمالها : 122.222 درهم

العام) الجمع  محضر  على  بناء)

فاتح) بتاريخ  للشركة  االستثنائي 

القرارات) اتخاذ  تم  ((2(2 سبتمبر)

اآلتية):

للشركة) االجتماعي  املقر  تنقيل 

تقاطع) سانتر،) توين  (: العنوان) إلى 

الطابق) واملسيرة،) الزرقطوني  شارع 

الخامس والسادس الدار البيضاء.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

32)سبتمبر)2)2))تحت رقم)157)).

7 P

MANA GARDEN
املسجل) العرفي  العقد  على  بناء)
الجمع) تم  ((2(2 تغسطس) (4 في)
 MANA لشركة) االستثنائي  العام 
GARDEN)ذات املسؤولية املحدودة)
حي) االجتماعي  مقرها  وحيد  شريك 
 ( سكتور) ((96 رقم) العربي  املغرب 
درهم) (122.222 رتسمالها) تمارة،)
مسجلة بالسجل التجاري تحت رقم)

.122253
وتقرر في هذا الجمع):

حي) من  االجتماعي  املقر  تحويل 
 ( سكتور) ((96 رقم) العربي  املغرب 
3)شارع) تمارة إلى الطابق الثالث رقم)

املسيرة يعقوب املنصور الر8اط.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
التجارية بالر8اط يوم)))تكتو8ر)2)2) 

تحت رقم)7)1273.
8 P

IMMA’S CUP شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

الرتسما1 االجتماعي : 122.222 
درهم

املقر االجتماعي : رقم 3) عمارة 
الصفاء سكتور 9 حي السالم، سال

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم وضع) بسال،) ((2(2 تغسطس) (17
IMMA’S CUP(قانون تأسيس شركة
محدودة،) مسؤولية  ذات  شركة 

تحمل الخصائص التالية):
IMMA’S CUP SARL(:(التسمية

ذات) شركة   : القانوني  الوضع 
مسؤولية محدودة.

الهدف االجتماعي : مقهى.
3) عمارة  رقم   : االجتماعي  املقر 

الصفاء سكتور 9 حي السالم، سال.
حدد) (: االجتماعي  الرتسما1 
في) للشركة  االجتماعي  الرتسما1 
 1222 إلى) مقسمة  درهم  (122.222
درهم) (122 بقيمة) اجتماعية  حصة 
للواحدة كلها محررة حسب القانون)

وموزعة على الشكل التالي):

السيد الذهبي املهدي)522)حصة)

اجتماعية.

 (22 القادر) عبد  الذهبي  السيد 

حصة اجتماعية.

حصة) (322 كتو) الكوط  السيد 

اجتماعية.

تسيير) مهمة  تسندت  (: التسيير)

ملدة) املهدي  الذهبي  للسيد  الشركة 

غير محدودة.

في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)

تسجيلها) تاريخ  من  ابتداء) سنة  (99

بالسجل التجاري.

اإليداع) تم  عليه  و8ناء) (: اإليداع)

القانوني للشركة باملحكمة االبتدائية)

تحت) ((2(2 تكتو8ر) (2 بتاريخ) بسال،)

رقم):)35113.

9 P

 USAID-CREATIVE

ASSOCIATES SUCCURSALE

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

R.C. 87175 - TP(N°25901347

IF. - CNSS(N°8849278

مقر االجتماعي : 13، زنقة دي تنكين 

ديور الجامع حي املحيط الر8اط

بتاريخ (: املسير) قرار   وفق 

في بالر8اط  مسجل  ((2(2 مارس) (3 

املسير قرر  ((2(2 تغسطس) ((7 

ما يلي):

تغيير املقر االجتماعي الكائن):)9)،)

زنقة والد سعيد السوي�سي الر8اط.

زنقة) (،13 (: الكائن) العنوان  إلى 

دي تنكين ديور الجامع حي املحيط)

الر8اط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالر8اط تحت رقم)127361 

بتاريخ)5)تكتو8ر)2)2).

10 P

HOURIZON HOUSE
SARL AU

السجل التجاري : 475319

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

 (2(2 تكتو8ر) (7 بتاريخ) البيضاء)

تأسيس شركة باملواصفات التالية):

 HOURIZON (: التسمية)

HOUSE SARL AU
بوركون) شارع  (: االجتماعي) املقر 
زنقة جعفر ابن حبيب إقامة املشرق)

))الطابق ارو1 رقم)3)الدار البيضاء.

الهدف االجتماعي):)البناء)وارعما1)

املتنوعة.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

الرتسما1):)122.222)درهم.

الحاج) ايت  السيد  (: التسيير)

لحبيب.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

املدة):)99)سنة من تاريخ التسجيل)

بالسجل التجاري.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الدار) التجاري  بالسجل  القانوني 

بتاريخ (749179 تحت رقم)  البيضاء)

9)تكتو8ر)2)2).

11 P

مكتب الطيب تعيس

132،)شارع يعقوب املنصور،)الدار البيضاء

الهاتف):))3.3).3).))2

الفاكس):)7).3).3).))2

شركة سانيتير بيل في
SANITAIRE BELLE VIE

شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها : 522.222 درهم

مقرها االجتماعي : )7)، شارع 

يعقوب املنصور، الدار البيضاء

بمقت�سى تصريحات الجمع العام)

يوليو) (15 االستثنائي للشركة بتاريخ)

2)2))قرر ما يلي):
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االجتماعي) النشاط  توسيع 

للشركة.
القانون) من  (( الفصل) تعديل 

ارسا�سي.

منح السلط.

:)تم إنجازه لدى) اإليداع القانوني)

كتابة الضبط لدى املحكمة التجارية)

سبتمبر) (32 بتاريخ) البيضاء،) بالدار 

2)2))تحت رقم):))5)747.
للخالصة والبيان

شركة تعيس

12 P

تعيس ش.م.م لشريك وحيد

132،)شارع يعقوب املنصور،)الدار البيضاء

الهاتف):))3.3).3).))2

الفاكس):)7).3).3).))2

شركة تصنيع االسمنت املسلح
 BETON INDUSTRIEL

MANUFCTURE

Par Abréviation BINMA

شركة مساهمة
رتسمالها : 17.322.222 درهم

مقرها االجتماعي : 179، زنقة عمر

الريفي، شارع املقاومة

الدار البيضاء

السجل التجاري : 65)72

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 (2(2 يونيو) (32 بتاريخ) االستثنائي 

تقرر ما يلي):

الذي) اإلدارة  مجلس  وفاة عضو 

كان يشغل منصب نائب املدير العام)

املنتدب.

تعيين نائب املدير العام املنتدب)

الجديد.

االطالع على الصالحيات املمنوحة)

للمدير العام املنتدب.

السلط املمنوحة.

إنجازه) تم  القانوني،) اإليداع 

املحكمة) لدى  الضبط  بكتابة 

بتاريخ البيضاء،) بالدار   التجارية 

))تكتو8ر)2)2))تحت رقم):)742351.
لإلشارة))والبيان

«تعيس»)ش.م.م ذات شريك وحيد

13 P

L’OISE SERVICES
SARL AU

الحل املسبق للشركة
للشركة) الوحيد  الشريك  اجتمع 
في) (L’OISE SERVICES SARL AU
جمع استثنائي يوم)12)تكتو8ر)2)2)،)

وقرر ما يلي):
الحل املسبق للشركة.)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالر8اط تحت رقم)12694.

14 P

VARGAS CONSULTING
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح)
سبتمبر)2)2)،)تم إنشاء)شركة ذات)
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

بالخصائص التالية):
غاس) «فار  (: القانوني) االسم 
مسؤولية) ذات  شركة  كونسلتينغ»)

محدودة بشريك وحيد.
الشقة) (،32 عمارة) (: مقر الشركة)
الوكيلي،) تحمد  موالي  شارع  (،2

حسان،)الر8اط.
تعمل) (: الشركة) من  الغرض 

الشركة في املغرب وخارجه):
االستشارات اإلدارية.

املعامالت) جميع  عام،) وبشكل 
املدنية،) املنقولة،) غير  تو  املنقولة 
التي) والصناعية  املالية  التجارية،)
ترتبط بصورة مباشرة تو غير مباشرة)
باملوضوع االجتماعي تو التي يرجح تن)

تعزز تنميته.
رتس املا1):)12.222)درهم.

قبل) من  الشركة  تدار  (: اإلدارة)
الجنسية) بركاش،) محمد  السيد 
املغر8ية،)حامل للبطاقة الوطنية رقم)

.AB353622
املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (2 بتاريخ) بالر8اط  التجارية 

2)2))تحت رقم):)146563.
15 P

موروكان إيروسبيس انفستمنت 

كومباني

 MOROCCAN AEROSPACE

INVESTMENT COMPANY

شركة مساهمة

رتسمالها : 32.222.222 درهم

املقر االجتماعي : زاوية شارع محمد 

بن حسن الوزاني وزنقة تبو ايوب 

ارنصاري، السوي�سي، الر8اط

السجل التجاري رقم 2925)1

الر8اط

بتاريخ النعقدة  جلسته   في 

5)تغسطس)2)2)،)قرر الجمع العام)

غير العادي ما يلي):

تصبح) بلدي،) قرار  على  بناء) تنه 

«شارع) هو) عكراش») «شارع  اسم)

و8التالي) الوزاني»،) بن حسن  محمد 

االجتماعي) املقر  عنوان  تصبح 

حسن) بن  محمد  شارع  زاوية  هو:)

ارنصاري،) تيوب  تبو  وزنقة  الوزاني 

السوي�سي،)الر8اط.

إلغاء)املادة)2)وتعديل املادة)7)من)

النظام ارسا�سي بعد تحرير الرتسما1)

االجتماعي بالكامل.

من) و39) و37) (17 املواد) تنسيق 

النظام ارسا�سي مع تحكام القانون)

.(2-19

وإعادة) ارسا�سي  النظام  تحيين 

ترقيم املواد املكونة له.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

(،(2(2 تكتو8ر) فاتح  بتاريخ  بالر8اط 

تحت رقم):)62)127.

السجل) بتعديل  التصريح  وضع 

التجاري بكتابة الضبط لدى املحكمة)

التجارية بالر8اط،)بتاريخ فاتح تكتو8ر)

2)2)،)تحت رقم):)4157)من السجل)

الترتيبي.
من تجل النشر واإلشهار

املمثل القانوني

16 P

بروفيدانس فيرت

PROVIDENCE VERTE

شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها : 147.362.222 درهم

املقر االجتماعي : 15، زنقة تطوان

حسان، الر8اط

السجل التجاري رقم 3)1314

الر8اط

بيع حصص اجتماعية
تحيين النظام ارسا�سي

تكتو8ر) ((1 بتاريخ) ملحضر  تبعا 

219)،)قرر الجمع العام ما يلي):

من طرف) املقترح  البيع  ترخيص 

حصة) (1.473.599 (1 املفوت 

اجتماعية لفائدة املفوت له.

شريك) بصفته  له  املفوت  قبو1 

جديد.

(،(2(2 مارس) (32 بتاريخ) بعقد 

حصة) (1.473.599 قام املفوت ببيع)

بالشركة) يمتلكها  التي  اجتماعية 

لفائدة املفوت له.

تغسطس) (3 بتاريخ) ملحضر  تبعا 

2)2)،)قرر الجمع العام ما يلي):

معاينة البيع املذكور تعاله.

من) (7 واملادة) (6 املادة) تعديل 

النظام ارسا�سي نتيجة لذلك.

تحيين النظام ارسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

(،(2(2 تكتو8ر) فاتح  بتاريخ  بالر8اط 

تحت رقم):)69)127.

السجل) بتعديل  التصريح  وضع 

التجاري بكتابة الضبط لدى املحكمة)

التجارية بالر8اط،)بتاريخ فاتح تكتو8ر)

2)2)،)تحت رقم):)4152)من السجل)

الترتيبي.
من تجل النشر واإلشهار

املمثل القانوني

17 P
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QOUDSS TRAVAUX
SARL AU

استثنائي) عام  جمع  بمقت�سى 
قرر) (.(219 يونيو) (1( سال) في  حرر 
 QOUDSS الشريك الوحيد للشركة)
الشريك) ذات  ش.م.م  (TRAVAUX

الوحيد ما يلي):
طرف) من  حصة  (1222 تفويت)
السيد ودعي سعيد إلى السيد توزين)

يونس.
استقالة السيد توضعي سعيد من)

منصبه كمسير للشركة.
تعيين السيد توزين يونس كمسير)

وحيد للشركة.
من) و13) (7 (،6 املواد) تعديل 

القانون ارسا�سي للشركة.)
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
سبتمبر) ((4 بتاريخ) (359 رقم) تحت 

.(2(2
18 P

WEATHERFORD HOLDING
BVI

RC : 75505
تعيين ممثل قانوني جديد

«شركة وثرفورد القابضة) قررت)
بموجب) قائمة  شركة  املحدودة»)
البريطانية) فيرجن  جزر  قوانين 
كريغ) في  مسجل  االجتماعي  مقرها 
تاون،) شارع  (71 ص.ب) موير،)
البريطانية، فيرجن  جزر   تورتوال،)

ما يلي):
تشارلز) تنطوان  السيد  تعيين 
 Antoine Charles سيجري) ماري 
لجواز) الحامل  (،Marie SEGURET
كممثل) (،13FV33339 رقم) السفر 
تجل) املغرب من  في  للشركة  قانوني 
إدارة فرعها باملغرب وتمثيلها قانونيا)
حسب) وذلك  باسمها  والتصرف 

ارحكام التالية):
في) الوكالة  هذه  وتوثيق  تسجيل 
باملغرب إلعطائها) اإلدارات املختصة 

املصداقية التامة.

تمثيل الشركة تمام كل اإلدارات)

العمومية تو الخصوصية في املغرب،)

الشركة جميع) باسم  توقيع وتقديم 

واإلعالنات،) االلتزامات  االشتراكات،)

والوثائق) والتعيينات  والتنازالت،)

املناسبة التي قد تكون ضرورية عند)

السلطات الحكومية تو البلدية تو تي)

منظمات ارخرى.

إدارة الحسابات املصرفية،)باسم)

الشركة في املغرب.

واالتفاقات) العقود  جميع  إبرام 

الالزمة إلدارة وتشغيل فرع الشركة)

باملغرب.

تنفيذ جميع الصفقات العمومية)

والعقود والوثائق املوجودة باملغرب.

الوكيل) تعطي  ال  الوكالة  هذه 

تو تنفيذ جزئيا تو كليا) السلطة رداء)

ارحكام التالية):

الشركة كمدير) باسم  يتقدم   تن 

تو موظف تو إطار مخو1 بالتصرف.

املمنوحة) الصالحيات  تفويض 

للوكيل رطراف ثالثة.

الصالحية) تعطي  ال  الوكالة  هذه 

للوكيل) ارحوا1،) من  حا1  تي  في 

التخاذ تي قرار قد يؤدي إلى انتهاك)

بها) الجاري  املراسيم  تو  ( القوانين)

وجزر) املغر8ية،) اململكة  في  العمل 

املتحدة) والواليات  البريطانية  فرجن 

ارمريكية.

تتعهد الشركة باملصادقة والتأكد)

من كل �سيء)قام به الوكيل قانونيا تو)

ادعى القيام به في إطار هذه الوكالة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط) كتابة  لدى  القانوني 

تكتو8ر) (7 بتاريخ) التجارية  باملحكمة 

2)2))تحت رقم)127466.
مختصر للنشر

19 P

OMAR MARBRE
SARL AU

تأسيس
طبقا ملقتضيات القانون ارسا�سي)

 (2(2 تغسطس) ((7 بتاريخ) املؤرخ 

تقرر تأسيس شركة ذات املسؤولية)

لها) الوحيد  للمساهم  املحدودة 

الخصائص التالية):

 OMAR MARBRE (: التسمية)

SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

للمساهم) املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الغرض االجتماعي):

بيع الرخام.

تعما1 متنوعة تو تعما1 البناء.

االستيراد والتصدير.

عامر) البراهمة  دوار  (: العنوان)

بوقناد1 سال.

رتسما1 الشركة):)122.222)درهم)

مقسم إلى)1222)حصة من فئة)122 

درهم للحصة الواحدة.

الشركاء):)بندي منية)1222)حصة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

وضع السجل التجاري.

بندي) السيدة  عينت  (: التسيير)

منية مديرة للشركة ملدة غير محدودة.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بسال تحت رقم)

231)3)بتاريخ)5)تكتو8ر)2)2).

20 P

STE SALE NETTOYAGE
SARL AU

للجمع) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 SALE لشركة) العادي،) غير  العام 

 7 بتاريخ) (NETTOYAGE SARL AU

سبتمبر)2)2))سال تقرر ما يلي):

املصادقة على تفويت حصص):

ملجموع) تناصر  عمر  السيد  بيع 

طه) محمد  للسيد  (52 حصصه)

تناصر.

بيع السيد محمد تناصر ملجموع)

طه) محمد  للسيد  (52 حصصه)

تناصر.

لشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

االجتماعي) النشاط  توسيع 

للشركة بإضافة):

الطبخ.

ممو1 الحفالت.

استقالة السيد محمد تناصر من)

مهامه كمسير للشركة،)وتعيين السيد)

جديد) كمسير  تناصر  طه  محمد 

للشركة.

من) و2) (،6 (،( (،1 تعديل الفصل)

القانون ارسا�سي للشركة.

تعديل القانوني ارسا�سي للشركة.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

تكتو8ر) (5 بتاريخ) لسال،) االبتدائية 

2)2))تحت رقم)35162.

21 P

ARRIYADAT شركة
ش.م.م

الرتسما1 االجتماعي : 122.222 

درهم

املقر االجتماعي : تجزئة التيسير

عمارة 7) شقة 3 لعيايدة - سال

تعديل
بمقت�سى الجمع العام غير العادي)

 (2(2 سبتمبر) فاتح  بتاريخ  املنعقد 

 ARRIYADAT شركة) شركاء) قرر 

:)تجزئة التيسير) تحت العنوان التالي)

سال، (- لعيايدة) (3 شقة) ((7  عمارة)

ما يلي):

الجمع) قرر  (: نقل ملكية ارسهم)

العام بيع الحصص التي كان يملكها)

حصة) (27 لكضيض) محمد  السيد 

شركة) في  يملكها  التي  اجتماعية 

ياسر) السيد  لفائدة  (ARRIYADAT

البطاقة) صاحب  دياكيت  محمد 

.AA212(262(الوطنية
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على) التقسيم  يصبح  بالتالي 

الشكل التالي):

حصة) (342 ياسر محمد دياكيت)

اجتماعية.

 65( سليمان) ابراهيم  الزمامي 

حصة اجتماعية.

املجموع):)1222)حصة اجتماعية.

تم تقسيم رتس املا1 الشركة على)

الشكل التالي):

 34.222 دياكيت) محمد  ياسر 

درهم.

الزمامي ابراهيم سليمان)22).65 

درهم.

املجموع):)122.222)درهم.

للشركة) القانوني  الوضع  تم 

حسب الفصل)5-96.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

تاريخ في  بسال  االبتدائية   باملحكمة 

5)تكتو8ر)2)2))تحت الرقم)35152.

22 P

ادل تكنولوجي
شركةذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

رتسما1 الشركة : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : الطابق السفلي

قطاع القدس لعيايدة، سال

رقم السجل التجاري : 7621)

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

سبتمبر) (2 االستثنائي املنعقد بتاريخ)

تكنولوجي») «اد1  لشركة) ((2(2

املحدودة) املسؤولية  شركةذات 

بشريك وحيد.

قرر الشريك الوحيد ما يلي):

العنوان) إلى  الشركة  مقر  تحويل 

التالي):)الطابق السفلي قطاع القدس)

لعيايدة،)سال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 35127 رقم) تحت  بسال  االبتدائية 

بتاريخ)2)تكتو8ر)2)2).
للنشر واإلعالن

23 P

STE BDM MINING
ش.م.م.

حي املطار - الناظور

بمقت�سى محضر الجمعية العامة)

تغسطس) ((5 بتاريخ) االستثنائية 

 BDM شركة) شركاء) صادق  ((2(2

فتح) قرار  على  ش.م.م.) (MINING

شارع) (: فرع للشركة بالعنوان التالي)

دار) تحسن  إقامة  الثاني،) الحسن 

عمارة د شقة رقم)2)تكدا1 الر8اط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (9 االبتدائية بالناظور بتاريخ)

2)2))تحت رقم)6)33.

24 P

STE PROF MED
ش.م.م.

حي املطار تجزئة السعادة - الناظور

بمقت�سى محضر الجمعية العامة)

تغسطس) (31 بتاريخ) االستثنائية 

 PROF MED(2)2))قرر شريك شركة

االجتماعي) الغرض  تغيير  ش.م.م.)

للشركة ليصبح كما يلي):)
مورد وموزع ملالبس العمل الزي)

بيع) (- واستيراد) تصدير  (- الرسمي)

مستلزمات املكاتب والكمبيوتر.
القانون) تحيين  قرروا  كما 

ارسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

9)سبتمبر) االبتدائية بالناظور بتاريخ)

2)2))تحت رقم)3242.

25 P

STE KA. BARAKA
ش.م.م.

شارع ابن طفيل رقم 21 العروي - 

الناظور

بمقت�سى محضر الجمعية العامة)

االستثنائية بتاريخ)32)سبتمبر)2)2) 

 KA. BARAKA شركة) صادق شركاء)

522)حصة) ش.م.م.)على قرار تفويت)

ليصبح) يوسف  كعبوني  للسيد 
رتسما1 الشركة مقسما كما يلي):

 1222 (: يوسف) كعبوني  السيد 

حصة.

قرار) على  املصادقة  تم  كما 

استقالة السيد كعبوني ميمون من)

السيد) تعيين  وتم  الشركة  تسيير 

وحيد) كمسير  يوسف  كعبوني 

للشركة.
القانون) تحيين  قرروا  كما 

ارسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (( االبتدائية بالناظور بتاريخ)

2)2))تحت رقم)57)3.

26 P

STE FATH RIF
ش.م.م.

حي دار الشباب العروي - الناظور

بمقت�سى محضر الجمعية العامة)

سبتمبر) (32 بتاريخ) االستثنائية 

 FATH شركة) شركاء) صادق  ((2(2

على قرار تعيين السيد) ش.م.م.) (RIF

كعبوني) والسيد  ميمون  فرحاوي 

يوسف كمسيرين للشركة.
القانون) تحيين  قرروا  كما 

ارسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (( االبتدائية بالناظور بتاريخ)

2)2))تحت رقم)52)3.

27 P

STE ITPE
ش.م.م.

شارع الحسن الثاني وشارع الريفي

الناظور

تأسيس الشركة

بالناظور) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  ((2(2 سبتمبر) ((2 بتاريخ)

محدودة) لشركة  ارسا�سي  القانون 

املسؤولية.

التسمية):)شركة)ITPE)ش.م.م.

(- البرمجة) (: االجتماعي) الغرض 

الكمبيوتر) وتنشطة  االستشارات 

ارخرى.

العمليات) جميع  عامة  و8صفة 
التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف الشركة.
الحسن) شارع  (: االجتماعي) املقر 

الثاني وشارع الريفي)-)الناظور.
 122.222 (: الشركة) املا1  رتس 
درهم مقسم إلى)1222)حصة من فئة)

122)درهم.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد العثماني مصطفى.
الشركاء):

العثماني مصطفى):)1222)حصة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (( االبتدائية بالناظور بتاريخ)

2)2))تحت رقم)62)3.
28 P

 STE POLYCLINIQUE
ASSAFWA

ش.م.م.
الحي اإلداري بلوك س رقم 21 - 

الناظور
بمقت�سى محضر الجمعية العامة)
سبتمبر) ((3 بتاريخ) االستثنائية 
الوحيد لشركة) الشريك  قرر  ((2(2
  POLYCLINIQUE ASSAFWA
ش.م.م.)على قرار تغيير اسم الشركة)
 POLYCLINIQUE ASSAFWA من)

.POLYCLINIQUE SHAMS(ليصبح
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (7 االبتدائية بالناظور بتاريخ)

2)2))تحت رقم)3316.
29 P

STE SAADA CASH
ش.م.م.

بشريك وحيد
شارع موالي رشيد زنقة تفرا ازغنغان 

- الناظور
بمقت�سى محضر الجمعية العامة)
تغسطس) ((5 بتاريخ) االستثنائية 
 SAADA 2)2))صادق شركاء)شركة)
تفويت) قرار  على  ش.م.م  (CASH
اسباعي جما1) للسيد  حصة  (1222
وبهذا تصبح رتسما1 الشركة مقسما)

كما يلي):
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اسباعي جما1):)1222)حصة.

على قرار تعيين) وصادق الشركاء)

وحيد) كمسير  حسين  بمزوغ  السيد 

للشركة.

تحيين) على  الشركاء) صادق  كما 

القانون ارسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناظور بتاريخ)14)سبتمبر)

2)2))تحت رقم))327.

30 P

 STE PROJET INGENIERE

CONSEIL
ش.م.م.

حي لعري الشيخ فاطمة الفهرية 
رقم 5

الناظور

بمقت�سى محضر الجمعية العامة)

 (2(2 يوليو) (13 بتاريخ) االستثنائية 

 PROJET شركة) شركاء) صادق 

ش.م.م) (INGENIERE CONSEIL

 على قرار تغيير اسم الشركة ليصبح

)ما يلي):

 PROJET INGENIERIE

.CONSEIL SARL

تفويت) قرار  على  صادقوا  كما 

1222)حصة للسيد الغوداني ياسين)

مقسما) الشركة  رتسما1  ليصحب 

كما يلي):

الغوداني ياسين):)1222)حصة.

الغوداني) السيد  استقالة  وعلى 

وتعيين) الشركة  تسيير  من  هشام 

كمسير) ياسين  الغوداني  السيد 

وحيد للشركة وعلى قرار تحويل مقر)

الشركة من حي لعري الشيخ فاطمة)

شارع) إلى  الناظور  (5 رقم) الفهرية 

صالح الدين اريوبي رقم)34)الناظور.
كما صادقوا على تحيين القانون)

ارسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ) بالناظور  االبتدائية 

تغسطس)2)2))تحت رقم)752).

31 P

STE FRIO NADOR
ش.م.م.

بشريك واحد
حي املطار الطابق الثالث رقم 17 - 

الناظور
بمقت�سى محضر الجمعية العامة)
االستثنائية بتاريخ)3))سبتمبر)2)2) 
   FRIO NADOR(صادق شركاء)شركة
ش.م.م.)على قرار الزيادة في الرتسما1)
الشركة من)122.222)إلى)1.522.222 

درهم.
تحيين) قرار  على  صادقوا  كما 

القانون ارسا�سي للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فاتح) بتاريخ  بالناظور  االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)7))3.
32 P

STE NADO BUSINESS
ش.م.م.

دوار ايسوتان بني مرغين بودينار 
الدريوش

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
سبتمبر) (16 بتاريخ) االستثنائي 
 NADO شركة) شركاء) قرر  ((2(2
على قرار حل) ش.م.م.) ( ( (BUSINESS
رشيد) اتاجر  السيد  وتعيين  الشركة 

كمصف للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  (1 بتاريخ) بالناظور  االبتدائية 

سبتمبر)2)2))تحت رقم)3147.
33 P

STE NADO BUSINESS
ش.م.م.

دوار ايسوتان بني مرغين بودينار 
الدريوش

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 (2(2 سبتمبر) (16 االستثنائي بتاريخ)
إقرار) على  الشركة  شركاء) صادق 

اإلقفا1 النهائي للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  (1 بتاريخ) بالناظور  االبتدائية 

سبتمبر)2)2))تحت رقم)3142.
34 P

STE ROSA CONSEIL
ش.م.م.

دوار ايسوتان بني مرغين بودينار 

الدريوش

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 (2(2 سبتمبر) (16 االستثنائي بتاريخ)

إقرار) على  الشركة  ( شركاء) صادق 

اإلقفا1 النهائي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  (1 بتاريخ) بالناظور  االبتدائية 

سبتمبر)2)2))تحت رقم)3144.

35 P

STE ROSA CONSEIL
ش.م.م.

دوار ايسوتان بني مرغين بودينار 

الدريوش

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 (2(2 سبتمبر) (16 االستثنائي بتاريخ)

ROSA CONSEIL(قرر شركاء))شركة

ش.م.م.)على إقرار حل الشركة وتعيين)

السيد اتاجر رشيد كمصف للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  (1 بتاريخ) بالناظور  االبتدائية 

سبتمبر)2)2))تحت رقم)3143.

36 P

 STE BERKAN NEGOCE
ش.م.م.

حي املطار - الناظور

تأسيس الشركة
بالناظور) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم وضع) ((2(2 بتاريخ فاتح سبتمبر)

محدودة) لشركة  ارسا�سي  القانون 

املسؤولية.

  BERKAN شركة) (: التسمية)

NEGOCE)ش.م.م.

استيراد) (: االجتماعي) الغرض 

وتصدير مواد البناء.

العمليات) جميع  عامة  و8صفة 

التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف الشركة.

(- املطار) حي  (: االجتماعي) املقر 

الناظور.

 122.222 ( الشركة) املا1  رتس 

مقسم إلى)1222)حصة من فئة)122 

درهم.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

بركان) السيد اخدار ميمون والسيد 

تحمد.

الشركاء):

اخدار ميمون):)522)حصة.

بركان تحمد):)522)حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

2)سبتمبر) االبتدائية بالناظور بتاريخ)

2)2))تحت رقم)9)32.

37 P

 STE  OPEN SEE

ش.م.م.

بشريك واحد

شقة رقم 4 الطابق الرابع بني تنصار 

- الناظور

تأسيس الشركة
بالناظور) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  ((2(2 سبتمبر) (14 بتاريخ)

محدودة) لشركة  ارسا�سي  القانون 

املسؤولية.

   OPEN SEE ( شركة) (: التسمية)

ش.م.م.)بشريك واحد.

استيراد) (: االجتماعي) الغرض 

وتصدير مواد البناء.

العمليات) جميع  عامة  و8صفة 

التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف الشركة.

 4 رقم) شقة  (: االجتماعي) املقر 

الطابق الرابع بني تنصار)-)الناظور.

 122.222 ( الشركة) املا1  رتس 

مقسم إلى)1222)حصة من فئة)122 

درهم.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد دغوش محمد.
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الشريك)):

دغوش محمد)):)1222)حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناظور بتاريخ)16)سبتمبر)

2)2))تحت رقم)3124.

38 P

 STE  FAST ROUTE

ش.م.م.

حي توالد إبراهيم زنقة 9 رقم 4) - 

الناظور

تأسيس الشركة
بالناظور) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم وضع) ((2(2 تغسطس) (11 بتاريخ)

محدودة) لشركة  ارسا�سي  القانون 

املسؤولية.

    FAST ROUTE ( التسمية):)شركة)

ش.م.م..

الغرض االجتماعي):)نقل البضائع)

إدارة) (- اقتناء) إنشاء) (- لحساب الغير)

(- التجارية) ارصو1  جميع  تأجير 

تشغيل جميع) (- املعامالت) (- التأجير)

واملصانع) والشركات  املؤسسات 

والورش.

العمليات) جميع  عامة  و8صفة 

التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف الشركة.

املقر االجتماعي):)حي توالد إبراهيم)

زنقة)9)رقم)4))-)الناظور.

 122.222 ( الشركة) املا1  رتس 

مقسم إلى)1222)حصة من فئة)122 

درهم.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد الرمضاني عبد الكريم.

 1222 (: ( الكريم) عبد  الرمضاني 

حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناظور بتاريخ)14)سبتمبر)

2)2))تحت رقم))313.

39 P

 STE  BENY BUILDING

ش.م.م.

حي توالد إبراهيم زنقة 121 رقم 7) 

- الناظور

بمقت�سى محضر الجمعية العامة)

االستثنائية بتاريخ)12)سبتمبر)2)2) 

 BENY الوحيد) الشريك  صادق 

BUILDING)ش.م.م.)على قرار تفويت)

1222)حصة للسيد ابراهيمي محمد)

ليصبح رتسما1 الشركة مقسما كما)

يلي):

ابراهيمي محمد):)1222)حصة.

استقالة) قرار  على  صادق  كما 

تسيير) من  الخملي�سي  زين  السيد 

ابراهيمي) السيد  الشركة وتم تعيين 

محمد كمسير وحيد للشركة.

تحيين) قرار  على  صادق  كما 

القانون ارسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناظور بتاريخ)1))سبتمبر)

2)2))تحت رقم)3146.

40 P

 STE  2 MED FISH

ش.م.م.

حي عبد املومن بني انصار- الناظور

بمقت�سى محضر الجمعية العامة)

 (2(2 يوليو) (17 بتاريخ) االستثنائية 

 MED  ( ( ( ( شركة) شركاء) صادق 

FISH)ش.م.م.)على قرار تغيير الغرض)

االجتماعي ليصبح كما يلي):

ومقاو1) بالجملة  ارسماك  بيع 

النقل لحساب الغير.

قرار) على  الشركاء) صادق  كما 

تحيين القانون ارسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (5 االبتدائية بالناظور بتاريخ)

2)2))تحت رقم)59)3.

41 P

 STE SNACK RESTAURANT

CHAWARMA

إشهار عقد التسيير الحر
بموجب عقد التسيير الحر تلقاه)

ارستاذ علي تيعقوب،)موثق بمراكش)

بتاريخ فاتح و2))تكتو8ر)219))قامت)

 SNACK RESTAURANT شركة)

باملحكمة) املسجلة  (CHAWARMA

 6255 رقم) تحت  بمراكش  التجارية 

بصفتها مالكة ارصل التجاري بمنح)

التجاري) لألصل  الحر  التسيير  حق 

الكائن بمراكش،)زنقة موريتانيا جليز)

 REEM AL HAWA(3))لفائدة شركة

 ( رقم) بمراكش،) الكائنة  (FOOD

زنقة تبو ظبي شارع) (14 مكرر عمارة)

واملسجلة باملحكمة) موالي عبد هللا،)

التجارية بمراكش تحت رقم)93229.

تن) على  ارطراف  اتفق  وقد 

محددة) الشهرية  الكرائية  السومة 

 (2.222 في مبلغ عشرون تلف درهم)

درهم)TTCمع احتساب الضريبة على)

القيمة املضافة للشهر وذلك ابتداء)

 31 إلى غاية) ((219 من فاتح تكتو8ر)

مارس)2)2).

إلى) ((2(2 من فاتح تبريل) وابتداء)

ستصبح) ((2(2 سبتمبر) (32 غاية)

للتسيير) الشهرية  الكرائية  السومة 

ثالثة) مبلغ  في  التجاري  الحر لألصل 

درهم) ((3.222 وعشرون تلف ردهم)

على) الضريبة  احتساب  TTCمع 

القيمة املضافة للشهر.

 (2(2 تكتو8ر) فاتح  من  وابتداء)

الشهرية) الكرائية  السومة  ستصبح 

للتسيير الحر لألصل التجاري في مبلغ)

خمسة وعشرون تلف درهم)5.222) 

درهم)TTC)مع احتساب الضريبة على)

القيمة املضافة للشهر.

املنصوص) الشروط  وفق  الكل 

عليها في العقد.

42 P

 STE S.T.N PRIVEE
ش.م.م.

ذات شريك وحيد

الرتسما1 االجتماعي : 12.222 درهم

املقر االجتماعي : مراكش املنارة 

تجزئة املصمودي لرقم 371

تأسيس شركة
سجل) موثق  عقد  بمقت�سى 

تم) ((2(2 يوليو) ((9 بمراكش بتاريخ)

 S.T.N(وضع القانون ارسا�سي لشركة

ذات شريك وحيد) ش.م.م.) (PRIVEE

على الشكل التالي):

 STE S.T.N (: الشركة) تسمية 

PRIVEE)ش.م.م.)ذات شريك وحيد.

(: للشركة) االجتماعي  الهدف 

مؤسسة للتعليم)-)التكوين.

املنارة) مراكش  (: االجتماعي) املقر 

تجزئة املصمودي لرقم)371.

رتسما1) حدد  (: الشركة) رتسما1 

درهم) (12.222 مبلغ) في  الشركة 

مقسمة إلى)122)حصة اجتماعية من)

122)درهم للحصة الواحدة من) فئة)

قبل الشريك الوحيد وبشكل كامل.

السيدة ثورية املتوكي):)122)حصة)

اجتماعية.

مجموع):)122)حصة اجتماعية.

في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)

تقييدها) تاريخ  من  ابتداء) سنة  (99

بالسجل التجاري بمراكش.

:)تسير الشركة من) تسيير الشركة)

مسيرة) املتوكي  ثورية  السيدة  طرف 

غير) ملدة  للشركة  وحيدة  شريكة 

محدودة.

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسمبر من كل سنة.

وقد تم اإليداع القانوني))للشركة)

التجارية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

 (2(2 سبتمبر) ((2 بتاريخ) بمراكش،)

تحت رقم)115224.

43 P
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شركة مطاحن الشعير الجنوب
ش.م.

االستثنائي) العام  الجمع  صادق 

لشركة مطاحن الشعير الجنوب ش.م)

على ما) ((217 ديسمبر) (14 املؤرخ في)

يلي):

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة مجهولة االسم إلى شركة)

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.

حصص) إلى  ارسهم  تحويل 

اجتماعية.

ارسا�سي) النظام  صيانة  إعادة 

للشركة بعد تحويل الشكل القانوني)

لها.

وإعطائه حق) تعيين مسير وحيد 

اإلمضاء)االجتماعي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بأكادير،)

رقم) تحت  ((219 تكتو8ر) (17 بتاريخ)

.223(2
بمثابة مقتطف و8يان

املسير

44 P

STE FRUIT 2PACK
S.A.R.L

 (4 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تغسطس)2)2))مسجل بفاس بتاريخ)

تم تأسيس شركة) ((2(2 سبتمبر) (9

محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):

 STE FRUIT (PACK (: التسمية)

S.A.R.L

املقر االجتماعي):)36)شارع الكوفة)

تجزئة السالم منفلوري فاس.

مشغل) (: االجتماعي) املوضوع 

تشغا1) ومقاو1  التبريد  مستودع 

مختلفة.

جميع) وتصدير  استيراد  تاجر 

املواد.

الخشب) من  الصناديق  تأجير 

والبالستيك.

تصنيع و8يع العلب.

نقل البضائع الحتياجات ارعما1.

درهم دفع) (122.222 (: رتس املا1)

نقدا مقسم إلى)1222)حصة من فئة)

إلى) مسندة  واحدة  لكل  درهم  (122

الشركاء):

السيد) إلى  مسندة  حصة  (522

كريم السالوي.

522)حصة مسندة إلى السيد عمر)

رقي.

السالوي) كريم  السيد  (: املسير)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.CD ((4515(رقم

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) ((2(2 تكتو8ر) (( بفاس بتاريخ)
التجاري) السجل  رقم  ((459 رقم)

.64265
بالتلخيص

45 P

 STE ORIENTAL

TRANSMISSION

SARL

AU(CAPITAL(DE 1.500.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : OUJDA, 56

ANGLE BD AHFIR ET FETOUAKI

RC : 14567 OUJDA

IF : 5300415

تعديل
تفويت حصص اجتماعية

العام) الجمع  قرار  بمقت�سى 

 (2 بتاريخ) املنعقد  العادي  الغير 

بوجدة) الشركة  بمقر  ((2(2 يوليو)

 ORIENTAL شركة) شركاء) قرر 

TRANSMISSIONش.م.م.)ما يلي):

للحصص) النهائي  التفويت 

حصة) (7522 االجتماعية املتمثلة في)

اجتماعية والتي يملكها كل من):

 (217 (: الحارتي) ابراهيم  السيد 

حصة

 (217 (: الحارتي) الغالي  السيد 

حصة.

 1752 (: الحارتي) كنزة  السيدة 

حصة.

 1722 (: سعاد) فارس  السيدة 

حصة.

إلى كل من):

 (122 (: زرقان) إلياس  السيد 

حصة.

 (122 (: زرقان) ياسين  السيد 

حصة.

 1252 (: زرقان) إيمان  السيدة 

حصة.

 ((52 (: السيدة سعيدة لحلو)

حصة.

تغيير املادتين)6)و7)من القانون)

ارسا�سي.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بوجدة  التجارية  باملحكمة 

6)تكتو8ر)2)2))تحت رقم)33)).

46 P

STE RYAD CHARK

SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : OUJDA, M2

HAY(WAHDA, 15 RUE(DE(TAZA

RC : 32489 OUJDA

IF : 26061178

تعديل
تغيير املقر االجتماعي للشركة

بمقت�سى قرار الجمع العام الغير)

فبراير) ((1 بتاريخ) املنعقد  العادي 

قرر) بوجدة  الشركة  بمقر  ((2(2

STE RYAD CHARK شركة) شركاء)

ش.م.م.)ما يلي):

تغيير مقر الشركة):

 M( طريق) الوحدة  تجزئة  (: من)

طريق تازة الرقم)15)وجدة.

:)قيسارية الجمعية اإلسالمية) إلى)

الخيرية طريق عين بني مطهر الرقم)

.2(

القانون) من  (4 املادة) تغيير 

ارسا�سي.

تحديث القانون ارسا�سي.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بوجدة  التجارية  باملحكمة 

7)تكتو8ر)2)2))تحت رقم)34)).
47 P

STE BEMA BUSINESS
SARL

تأسيس شركة
تبعا لعقد عرفي مؤرخ في يوم فاتح)

2)2))حيث تم وضع قوانين) تكتو8ر)

املسؤولية) ذات  املساهمة  الشركة 

املحدودة وذات املميزات التالية):

بزنيس) بيما  شركة  (: التسمية)

ش.م.م.

الصفة القانونية):)شركة مساهمة)

ذات مسؤولية محدودة.

حدد موضوع الشركة) (: املوضوع)

في ما يلي):

كافتريا.

في) الرتسما1  حدد  (: الرتسما1)

لالكتتاب) كلها  درهم  (122.222

والدفع.

ابن العربي رقم) (: املقر االجتماعي)

الحي) (14 رقم) (7 عمارة املستقبل) (54

الصناعي تكادير.

99)سنة ابتداء) :)حددت في) املدة)

من تاريخ تأسيس الشركة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

السيد) الشركة  يدير  (: اإلدارة)

مسعودي حميد ملدة غير محدودة.
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اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 

 9 بتاريخ) ركادير  التجارية  املحكمة 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)96632.

48 P

STE KAAS TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رتسمالها : 12.222 درهم

تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

 (2(2 تغسطس) (16 في) البيضاء)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات الخصائص اآلتية):

 STE KAAS (: التسمية)

.TRANSPORT

الهدف):)نقل البضائع.

املقر االجتماعي):)75)شارع)11)يناير)

169)مرس السلطان) 1)شقة) الطابق)

الدار البيضاء.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

الشركة.

12.222)درهم مقسم) (: الرتسما1)

درهم) (122 حصة من فئة) (122 إلى)

موزعة على الشكل التالي):

السيد فكاك كريم):)92)حصة.

السيدة خلفي سناء):)12)حصص.

املجموع):)122)حصة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

تعين فكاك كريم كمسير للشركة)

ملدة غير محدودة.

والتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

بالدار البيضاء)يوم)3))سبتمبر)2)2) 

تحت رقم)746939)و999)47.
بيان مختصر

49 P

STE PRO LEARNING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رتسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : 6) شارع مرس 

السلطان الطابق ارو1 الرقم 3

الدار البيضاء

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

تم) ((2(2 سبتمبر) (12 في) البيضاء)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

ذات) وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص اآلتية):

.STE PRO LEARNING(:(التسمية

التطوير) (- الدراسة) (: الهدف)

الخدمات) وجميع  واالرشادات 

التكنولوجية) بمجا1  املتعلقة 

جميع) في  عامة  بصفة  والتجارة 

-)اآلليات واملعدات) املنتجات) (- املواد)

العمليات) وعامة  تنواعها  بجميع 

الصناعية) (- السياحية) (- التجارية)

العقارية) وغير  العقارية  (- املالية) (-

املتعلقة بصفة مباشرة تو غير مباشرة)

بارنشطة املشار إليها تعاله.

شارع مرس) ((6 (: املقر االجتماعي)

السلطان الطابق ارو1 الرقم)3 الدار 

البيضاء.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

الشركة.

درهم) (122.222 (: الرتسما1)

مقسم إلى)1222)حصة من فئة)122 

درهم).

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

بمقت�سى قرار غير عادي للشريك)

اليوبي) السيد  تعين  تم  الوحيد 

ملدة) للشركة  كمسير  االدري�سي عالء)

غير محدودة.

والتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

بالدار البيضاء)يوم)12)سبتمبر)2)2) 

تحت رقم)1)7424)و474579.
بيان مختصر

50 P

STE CASA MOBEL
SARL

تفويت الحصص
استقالة مسير

تعيين مسير جديد
العادي) الغير  العام  الجمع  بعد 

 CASA MOBEL الشركة) قرر شركاء)

ما يلي):

تفويت الحصص.

تناز1 السيد سيدي إدريس عبد)

السداوي) سعاد  والسيدة  املطلب 

 CASA عن جميع الحصص لشركة)

MOBEL)ونقلها للسيد خالد ز8ير.

إدريس) سيدي  السيد  استقالة 

كمسير) منصبه  من  املطلب  عبد 

وتعيين السيد خالد ز8ير مسير وحيد)

للشركة.

ذات) شركة  من  الشركة  تحويل 

إلى شركة ذات) املسؤولية املحدودة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

تحديث قانون الشركة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  التجاري 

البيضاء.

51 P

STE EURO NADA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

رتسمالها : 122.222 درهم

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

ذات) شركة  تأسيس  تم  البيضاء)

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص اآلتية):

.STE EURO NADA(:(التسمية

الهدف):)صيدلية.

 L’IZDIHAR (: االجتماعي) املقر 

 IMMEUBLE 11 N°1( BLOC 4

 BD AL MAGHRIB AL ARABI

.CASABLANCA

املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

الشركة.

درهم) (122.222 (: الرتسما1)

مقسم إلى)1222)حصة من فئة)122 

درهم).

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

بمقت�سى قرار غير عادي للشريك)

الوحيد تم تعين السيد شوكمي يونس)

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

والتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

 (2(2 تكتو8ر) (( يوم) بالدار البيضاء)

تحت رقم)57)742)و459474

بيان مختصر

52 P

 AS WORLD PERFORMANCE

TRAVAUX

SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 Siège(social : 67 Rue(Aziz

 Bellal 2ème(étage, n°3 Maarif-

Casablanca

سجل التجاري : 451243

بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

الشريك) قرر  ((2(2 سبتمبر) (((

الوحيد ما يلي):

تعيين السيد هشام صوفي مسيرا)

مشاركا للشركة.

التعديل النسبي للقوانين.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

2)تكتو8ر) في) التجارية بالدار البيضاء)

2)2))رقم)749252.

53 P
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ARENA CAPITAL
SA

 131Bd(d’Anfa, résidence(Azur
Bureau(n°11B - Casablanca

سجل التجاري 461277
الشركاء) قرر  محضر  على  بناء)
بتاريخ)1))سبتمبر)2)2)،)تقرر اعتماد)
للشركة) الجديد  ارسا�سي  النظام 

باإلجماع.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
7)تكتو8ر) في) التجارية بالدار البيضاء)

2)2))تحت رقم)742719.
54 P

 ARENA PROPERTY
DEVELOPMENT

SA
 131Bd(d’Anfa, résidence(Azur

Bureau(n°11B - Casablanca
سجل التجاري 461277

الشركاء) قرر  محضر  على  بناء)
بتاريخ))))سبتمبر)2)2)،)تقرر اعتماد)
للشركة) الجديد  ارسا�سي  النظام 

باإلجماع.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
9)تكتو8ر) في) التجارية بالدار البيضاء)

2)2))تحت رقم)14742).
55 P

READY TECH
SARL

 131Bd(d’Anfa, résidence(Azur
Bureau(n°11B - Casablanca

سجل التجاري 461277
بتاريخ) بموجب عقد عرفي مؤرخ 
12)سبتمبر)2)2))قرر الشركاء)ما يلي):
على) الكاملة  التوقيع  منح سلطة 
تلزم الشركة بمسير تو) التي  ارعما1 

مسير مشارك آخر للشركة.
الجديد) ارسا�سي  النظام  اعتماد 

للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
7)تكتو8ر) في) التجارية بالدار البيضاء)

2)2))تحت رقم)2)7427.
56 P

ESSO WORLD BUILDING

SARL

 67Rue(AZIZ(BELLAL 2ème

étage, n°3 MAARIF - Casablanca

بناء)على محضر قرر الشركاء)بتاريخ)

فاتح سبتمبر)2)2)،)ما يلي):

العلج،) الدين  عز  محمد  تعيين 

تجل) من  الحسابات  وخبير  مدقق 

القيام بتقييم ارصو1 التي ساهم بها)

شركاء)الشركة قيد التأسيس.

للتقارير) القانوني  اإليداع  تم 

التي تعدها مدقق وخبير الحسابات)

التجارية) املحكمة  لدى  االشتراكات 

 (2(2 3))سبتمبر) في) بالدار البيضاء)

برقم)746932.

57 P

ORAZINE

SARL

سجل التجاري 3933)4

العام) الجمع  قرار  بمقت�سى 

 (2(2 سبتمبر) (14 االستثنائي بتاريخ)

لقد تقرر ما يلي):

الفسخ) على  املصادقة  تمت 

من) ابتداء) للشركة  روانه  السابق 

تاريخه.

 KAMAL BELLAMY(تعيين السيد

مصفي للشركة.

تحديد مقر التصفية.

 75 BD ANFA ANG RUE CLOS

 DE PROVENCE ETG 9 APT B 122

.CASABLANCA

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء)يوم)5)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)742552.
بيان مختصر

58 P

12COOL CD

SARL

العام) الجمع  قرار  بمقت�سى 

 (2(2 يوليو) (16 بتاريخ) االستثنائي 

لقد تقرر ما يلي):

الفسخ) على  املصادقة  تمت 

من) ابتداء) للشركة  روانه  السابق 

تاريخه.

 CHERQUI RIDA السيد) تعيين 

مصفي للشركة.

بالدار) التصفية  مقر  تحديد 

البيضاء.

.35BD RACHIDI RDC

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء)يوم)6))تغسطس)

2)2))تحت رقم)744255.
بيان مختصر

59 P

IRVA

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رتسمالها : 3.222.222 درهم

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

البيضاء)في)12)يونيو)2)2))تم تأسيس)

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الخصائص اآلتية):

.IRVA SARL(:(التسمية

الهدف):

جميع عمليات التوزيع والتمثيل،)

بشكل تسا�سي من الشركات املصنعة)

والتعبئة) الخام  واملواد  للمعدات 

تو) الكيميائية،) واملواد  والتغليف 

للمنتجات) والتعبئة  الخام  املواد 

الخام) واملواد  الزراعية  الغذائية 

والتعبئة واملواد الكيميائية ملنتجات)

مستحضرات التجميل والتنظيف)؛

استيراد وتصدير نفس املنتجات)؛

االقتصادية) ارسواق  دراسة 

وجميع املنافذ التجارية بهدف نشر)

التجارية) العالمات  ذات  املنتجات 

االختراع) براءات  جميع  عن  البحث 

والتراخيص) التجارية  والعالمات 

بأنشطتها) املتعلقة  والعمليات 

بها) واملساهمة  وشرائها  وحيازتها 

و8يعها واستغاللها.

آيت) زنقة  (3 (: االجتماعي) املقر 

تورير،)الدار البيضاء.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

الشركة.

درهم) (3.222.222 (: الرتسما1)

موزعة على الشكل التالي):

FARMALAC ETS 1.222))حصة)؛

 9222 الصريفي) منير  السيد 

حصة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

الصريفي) منير  السيد  تعيين 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

والتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

بالدار البيضاء)يوم)4))سبتمبر)2)2) 

تحت رقم))74715)و69)473.
بيان مختصر

60 P

RED MED PRIVATE EQUITY

SA

122Bd(d’Anfa- CASABLANCA

تأسيس
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 (2(2 5))سبتمبر) في) بالدار البيضاء)

ذات) مساهمة  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص اآلتية):

 RED MED PRIVATE (: التسمية)

.EQUITY SA
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الهدف):

إدارة واحدة تو تكثر من منظمات)

الجماعي) الرتسمالي  االستثمار 

منظمات) إدارة  وكذلك  ((OPCC(

وفقا) ارجنبي،) املا1  رتس  استثمار 

للقائمة التي وضعتها الهيئة املغر8ية)

.(MMCإ)(لسوق املا1

))1)شارع انفا،) (: املقر االجتماعي)

الدار البيضاء.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

الشركة.

تم تحديد رتس املا1) (: الرتسما1)

إلى) مقسم  درهم  (1.222.222 بمبلغ)

درهم) (122 بقيمة) حصة  (12.222

ومكتتب) بالكامل  مدفوعة  للحصة 

بها من قبل الشركاء)ومخصصة لكل)

منهم بما يتناسب مع حصصهم.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

 M.Abdellatif (: السادة) تعيين 

 Esmaili et Monsieur SOBAI EL

مسيرون للشركة) (IDRISSI Brahim

ملدة غير محدودة.

العام) الجمع  مداوالت  على  بناء)

 التأسي�سي ارو1 في)5))سبتمبر)2)2)،)

(: للشركة) مديرين  تو1  تعيين  تقرر 

السيد محمد ناسيت،)والسيد خالد)

تبابو،) السالم  عبد  والسيد  يماني،)

محمد) والسيد  كابيتا1  وكولومبوس 

تمين نجاري.

على مداوالت مجلس اإلدارة) بناء)

ارو1 بتاريخ)5))سبتمبر)2)2)،)تقرر):

تبابو) السالم  عبد  السيد  تعيين 

والرئيس) اإلدارة  ملجلس  رئيسا 

التنفيذي)؛

تعيين السيد محمد ناسيت نائبا)

للمدير العام.

والتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

 (2(2 تكتو8ر) (9 يوم) بالدار البيضاء)

تحت رقم)475371.

61 P

STE TANIGAMTE

SARL

رتسمالها : 122.222 درهم

تجزئة إشافن، عمارة 32 متجر 1، 

تمارة

االستثنائي) العام  الجمع  إن 

شركة) (STE TANIGAMTE لشركة)

رتسمالها) محدودة،) مسؤولية  ذات 

يوم) واملنعقد  درهم  (122.222 

4)فبراير)2)2))قرر ما يلي):

تحويل مقرها االجتماعي من تجزئة)

تمارة) (،1 متجر) (،32 عمارة) إشافن،)

(،(6 رقم) إلى سيدي عال1 البحراوي،)

تجزئة اليمامة.

قبو1 استقالة وإخالء)ذمة السيد)

كمسير) مهامه  من  حدوش  سقام 

لحسن) السيد  وتعيين  للشركة 

سقام كمسير للشركة ملدة زمنية غير)

محدودة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

سبتمبر) (15 يوم) الر8اط  االبتدائية 

2)2))تحت رقم)1)1267.

62 P

LMBDF

SARL

رتسما1 : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : عمارة 32 شقة 2، 

زنقة موالي احمد لوكيلي، حسان، 

الر8اط

السجل التجاري رقم 737))1

الحل املسبق للشركة
غير) العام  الجمع  بمقت�سى 

قرر) ((2(2 سبتمبر) (12 العادي ليوم)

ذات) (LMBDF SARL الشركة) شركاء)

املسؤولية املحدودة ما يلي):

الحل املسبق للشركة.

العالي) عبد  باقي  السيد  تعيين 

كمصف للشركة.

بالر8اط) التصفية  مقر  تحديد 

2)زنقة موالي احمد) 32)شقة) عمارة)

لوكيلي،)حسان.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (2 بتاريخ) بالر8اط  التجارية 

2)2))تحت رقم)127519.
للنشر والبيان

63 P

CHOCO LITE
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في سال)

2)2))قد تم تأسيس) ))يوليو) بتاريخ)

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

.CHOCO LITE(:(التسمية

البن،) بيع  (: االجتماعي) الهدف 

مقهى.

رتسما1 الشركة):)122.222)درهم)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)درهم للحصة الواحدة.

مراد السبع)522)حصة)؛

عمر لزعر)522)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي تي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

ارولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

حي) (،25 عمارة) (3 الشقة) (: املقر)

كريمة،)سال.

املسير):)مراد السبع وعمر لزعر.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.31553

64 P

ZAHIR TECH
SARL AU

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

2)2))تم تأسيس شركة) 5))سبتمبر)

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد والتي تحمل الخصائص التالية):

.ZAHIR TECH(:(التسمية

.SARL AU(:(الصفة القانونية

الهدف االجتماعي):

الذكية) الهواتف  تاجر 

واالكسسوارات)؛

تاجر مستلزمات املكاتب)؛

والتصدير) واالستيراد  الشراء)

والبيع والتوزيع.

رتسما1 الشركة):)122.222)درهم)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة) (122

بين الشركاء)على الشكل التالي):

 1222 العفسة) وسام  السيدة 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي تي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

ارولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجتماعي):)رقم)14)الحمد)) 

عمارة)14)محل رقم))5)ابن خلدون،)

عين عتيق.

املسير):)السيدة وسام العفسة.

املسير):)السيد محمد زاهير.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.132225

65 P

SAHARA PREFA

الزيادة في رتسما1 الشركة
.SAHARA PREFA(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

)4)شارع الساقية) (: املقر الرئي�سي)

الحمراء،)العيون.

مبلغ) في  حدد  (: الرتسما1)

122.222.222)درهم.

الجمع) ملداوالت  طبقا  (: املوضوع)

 (2(2 تكتو8ر) (6 بتاريخ) عادي  الغير 

قرر السيد سيداتي جما1 ما يلي):
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من) الشركة  رتسما1  من  رفع 

122.222)درهم إلى)12.222.222)درهم.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (9 بتاريخ)

.(377/(2(2

66 P

 LEMRABET SAHARA

COMMERCE

تعديالت قانونية

 LEMRABET SAHARA الشركة)

القانونية) الصفة  (COMMERCE

املقر) املسؤولية،) املحدودة  الشركة 

رقم) زنقة زاوية الشيخ،) (: االجتماعي)

الرملة) خط  الحجري،) الحي  (،122

بالسجل) التقييد  رقم  العيون،) (،(

التجاري)9219))باملحكمة االبتدائية)

بالعيون.

رتسما1 الشركة):)122.222)درهم)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)درهم للحصة الواحدة.

املرابط) تحمد  ارصلي  مالك 

 52222 برتسما1 قدره) (SH125211

لومان) لعرو�سي  للسيد  درهم 

.JF52422

و8ذلك تصبح يملك تحمد املرابط)

من رتسما1 الشركة ولعرو�سي) (%52

لومان يملك)52%)من رتسما1 الشركة)

هو) لعرو�سي  لومان  السيد  وتصبح 

 LEMRABET SAHARA(املسير للشركة

.COMMERCE

في) التغير  هذا  التسجيل  تم 

الرقم) عدد  الوضع  الشهادة 

 (2(2 9)تكتو8ر) 379)/2)2))بتاريخ)

باملحكمة االبتدائية بالعيون.

67 P

BUSSANITAIRE

تفويت حصص
.BUSSANITAIRE(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

بودنيب،) شارع  (: الرئي�سي)  املقر 

رقم)22،)حي خط الرملة)1،)العيون.

الجمع) ملداوالت  طبقا  (: املوضوع)

 (2(2 سبتمبر) (9 الغير عادي بتاريخ)

قرر املشاركون ما يلي):

طرف) من  حصة  (322 تفويت)

السيد محند كروم إلى السيد حمزة)

كروم)؛

طرف) من  حصة  (122 تفويت)

السيد محند كروم إلى السيدة ليلى)

حباكة)؛

طرف) من  حصة  (122 تفويت)

السيد جما1 بنهدي إلى السيدة ليلى)

حباكة)؛

طرف) من  حصة  (152 تفويت)

السيد محمد بنهدي إلى السيد فريد)

بنهدي.

استقالة السيد محند كروم من)

منصبه كمسير.

تعيين السيد جما1 بنهدي كمسير)

للشركة ملدة غير محددة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (9 بتاريخ)

.(2(2/(372

68 P

AB ETIMAAD

SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (I

بالر8اط في)3)سبتمبر)2)2)،)تم تحرير)

محدودة) لشركة  ارسا�سي  القانون 

املسؤولية والتي خصائصها كالتالي):

تشغا1 مختلفة للبناء)؛

إرشاد ومساعدة تقنية.
زنقة) (4 الر8اط،) (: املقر االجتماعي)

واد زيز،)الطابق الثالث،)شقة رقم)7،)

تكدا1.

املدة):)99)سنة من تاريخ التسجيل)

في السجل التجاري.

الرتسما1):)حدد الرتسما1 في مبلغ)

 1222 إلى) وقسم  درهما  (122.222

درهما) (122 حصة اجتماعية بقيمة)

لكل واحدة وهي موزعة كالتالي):

السيد عاد1 البوري)522)حصة)؛

 522 العسراوي) الحسين  السيد 

حصة.

التسيير):

مغربي) البوري،) عاد1  السيد 

 1972 11)نوفمبر) الجنسية مزداد في)

)ت،) بمراكش،)الكائن عنوان باملسيرة)
والحامل لبطاقة) مراكش،) (142 رقم)

(،E632(56 رقم) الوطنية  التعريف 

مسير) عين  حصة  (522 (1 مالك 

للشركة ملدة غير محدودة)؛

العسراوي،) الحق  عبد  السيد 

مغربي الجنسية،)مزداد في))1)تكتو8ر)

1925)بالر8اط،)الكائن عنوانه بتجزية)
رياض تهل سال،)عمارة ت)،)شقة رقم)

تابريكت،)سال والحامل لبطاقة) (،1(

 A643(22 رقم) الوطنية  التعريف 

عين مسير للشركة ملدة غير محدودة.

 146559 التجاري) السجل  (- (II

بتاريخ) بالر8اط  التجارية   املحكمة 

2)تكتو8ر)2)2).

69 P

STE AVOCADO FRUIT
SARL AU

تأسيس شركة
عرفي) تو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

تغسطس) ((6 مؤرخ في تمارة بتاريخ)

ذات) شركة  تأسيس  تم  قد  ((2(2

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

االستغال1) (: االجتماعي) الهدف 

الزراعي،)االستيراد والتصدير.

رتسما1 الشركة):)122.222)درهم)
فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)درهم للحصة الواحدة).
السيد تحمد بلكاسم)1222)حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي تي من تاريخ وضع)

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

ارولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
))دوار اوالد عثمان،) املقر):)ر8يعة)

الصخيرات.
املسير):)السيد تحمد بلكاسم.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
.132927

70 P

STE LM PRESTATION
SARL

تأسيس شركة
عرفي) تو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
سبتمبر) ((9 بتاريخ) تمارة  في  مؤرخ 
ذات) شركة  تأسيس  تم  قد  ((2(2

املسؤولية املحدودة.
الهدف االجتماعي):)تشغا1 مختلفة)
تو البناء،)التنظيف،)إليكتروميكانيك.

رتسما1 الشركة):)122.222)درهم)
فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)درهم للحصة الواحدة).
السيد خالد املريزق)522)حصة)؛
السيد محمد ملجكر)522)حصة.

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

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

ارولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
 (11 33)تجزئة باب الخير) (: املقر)

اوالد الركابيين،)عين عتيق.
املريزق) خالد  السيد  (: املسير)

والسيد محمد ملجكر.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.132725
71 P
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AMG BUSINESS

SARL AU

 شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد

رتسمالها : 1.222.222 درهم

املقر االجتماعي : إقامة تولفة، قصبة 

تجزئة 4 ب ج بنغالو 15، هرهورة، 

تمارة

رقم السجل التجاري : 7347)1 

تمارة

تحويل املقر االجتماعي
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (I

بالر8اط بتاريخ)4))يونيو)2)2))قررت)

الجمعية العامة االستثنائية لشركاء)

ش.م.م) (AMG BUSINESS شركة)

ذات شريك حيد ما يلي):

تحويل املقر االجتماعي إلى):)الر8اط)

رقم))،)عمارة)2،)زنقة دكار،)املحيط.

II)-)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)

بالر8اط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  ((219 تكتو8ر) (2 بتاريخ)

.127513

72 P

STE PAWBLESS

SARL AU

RC : 146435

بتاريخ) عرفي  عقد   حسب 

تم تأسيس شركة) ((2(2 سبتمبر) (9

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد بالخصائص التالية):

.STE PAWBLESS(:(تسمية الشركة

العنوان):)شارع املسيرة رقم)3،)حي)

يعقوب املنصور،)الر8اط.

هدف الشركة):)البيع عبر االنترنيت.

رتسما1 الشركة):)122.222)درهم)

مقسم إلى)1222)حصة من فئة)122 

درهم مقسمة كالتالي):

توفيق الوهابي)1222)حصة.

99)سنة بداية من) (: مدة الشركة)

تاريخ التسجيل في السجل التجاري.

الوهابي) توفيق  الشركة  مسير 

مسير الشركة ملدة غير محدودة.

املحكمة) في  التسجيل  تم  وقد 

التجارية بالر8اط تحت رقم)127329.

73 P

STE AMJH MARBRE
SARL

RC : 146433

بتاريخ) عرفي  عقد   حسب 

تم تأسيس شركة) ((2(2 سبتمبر) (7

ذات مسؤولية محدودة بالخصائص)

التالية):

 STE AMJH (: الشركة) تسمية 

.MARBRE

العنوان):)شارع املسيرة رقم)3،)حي)

يعقوب املنصور،)الر8اط.

الرخام) بيع  (: الشركة) هدف 

وتعما1 البناء)املختلفة.
رتسما1 الشركة):)122.222)درهم)

مقسم إلى)1222)حصة من فئة)122 

درهم مقسمة كالتالي):

عبد السالم الوهابي)522)حصة)؛

محمد العزوزي)522)حصة.

99)سنة بداية من) (: مدة الشركة)

تاريخ التسجيل في السجل التجاري.

مسير الشركة عبد السالم الوهابي)

مسير الشركة ملدة غير محدودة.

املحكمة) في  التسجيل  تم  وقد 

التجارية بالر8اط تحت رقم)127322.

74 P

STE KINTASIN
SARL AU

RC : 146431

بتاريخ) عرفي  عقد   حسب 

تأسيس) تم  ((2(2 تغسطس) (13

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد بالخصائص التالية):

.STE KINTASIN(:(تسمية الشركة

العنوان):)شارع املسيرة رقم)3،)حي)

يعقوب املنصور،)الر8اط.

هدف الشركة):)البيع والشراء)عبر)

االنترنيت.

رتسما1 الشركة):)122.222)درهم)

مقسم إلى)1222)حصة من فئة)122 

درهم مقسمة كالتالي):

عاد1 الوهابي)1222)حصة.

99)سنة بداية من) (: مدة الشركة)

تاريخ التسجيل في السجل التجاري.

مسير الشركة عاد1 الوهابي مسير)

الشركة ملدة غير محدودة.

املحكمة) في  التسجيل  تم  وقد 

التجارية بالر8اط تحت رقم)127327.

75 P

NPE BUSINESS

SARL

ش.م.م

عمارة 32 شقة رقم 2، زنقة موالي 

تحمد الوكيلي، حسان، الر8اط

تأسيس شركة
يوليو) (9 مؤرخ) عقد  بمقت�سى 

 NPE شركة) تأسيس  تم  قد  ((2(2

املسؤولية) ذات  (BUSINESS SARL

املحددة التي تحمل خصائص):

.NPE BUSINESS SARL(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

خدمات) (: االجتماعي) الهدف 

متعددة والبناء.

الشركاء):)تسماء)عزاوي.

التسيير):)فؤاد عوقبة.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسمبر ما عدا السنة ارولى) (31 إلى)

تبتدئ من تاريخ التسجيل.

تقييد) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

رقم) تحت  ((2(2 يوليو) (9 الر8اط)

.144399

76 P

 MAROC SENS TRANCHE

TECHNOLOGIES
SARL

رتسما1 الشركة):)في مبلغ)122.222 

 122 حصة) (1222 درهم مقسمة إلى)

درهم لكل حصة.

رامي) بير  ((215 تجزئة) (: مقرها)

جنوب القنيطرة.

الصفة القانونية):)شركة محدودة)

املسؤولية.

 MAROC SENS (: اسمها)

.TRANCHE TECHNOLOGIES

متنوعة) تعما1  مقاو1  (:  هدفها)

تو البناء)الكهر8ائي في البناء.

إدارتها):)علي الكارح.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.

تمدها):)99)سنة.

السجل التجاري):)56539.

77 P

PACK QUICK SERVICES
SARL

رتسمالها 12.222 درهم

تفويت حصص

استقالة املسير وتعيين مسير جديد

إعادة النظام ارسا�سي للشركة

تغيير نشاط الشركة

العام) الجمع  ملقتضيات  تبعا 

سبتمبر) (4 غير العادي املؤرخ بتاريخ)

2)2))قرر شركاء)الشركة ما يلي):

السيدة) فوتت  (: تفويت حصص)

التي) حصص  (12 حديدوش) منية 

تملكها في الشركة إلى السيد اليوسفي)

درهم) (1222 عبد العزيز بمبلغ قدره)

العزيز) عبد  سحتوت  السيد  وفوت 

الشركة) في  من حصصه  حصة  (42

إلى السيد اليوسفي عبد العزيز بمبلغ)

تصبح) و8ذلك  درهم  (4222 قدره)

رتسما1 الشركة مقسم على الشكل)

التالي):
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 52 (: السيد سحتوت عبد العزيز)
حصة.

 52 (: السيد اليوسفي عبد العزيز)
حصة.

من) (7 و) (6 الفصلين) تعديل  وتم 
القانون ارسا�سي للشركة.

عبد) سحتوت  السيد  استقالة 
وتعيين) كمسير  منصبه  من  العزيز 
مسيرا) العزيز  عبد  اليوسفي  السيد 
وعليه) محدودة  غير  ملدة  للشركة 
القانون) من  (13 الفصل) تعديل  تم 

ارسا�سي للشركة.
تغيير نشاط الشركة):

الخاصة) الحراسة  نشاط  حذف 
ونشاط ارشغا1 املختلفة.

املطاعم) تسيير  نشاط  وزيادة 
والتجارة.

ارسا�سي) النظام  إعادة  إقرار 
للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 35223 رقم) تحت  بسال  االبتدائية 

بتاريخ)2))سبتمبر)2)2).
78 P

ديوان ارستاذ حاتم لحلو
املوثق بالبيضاء

الدار البيضاء،)زاوية زنقة البشير االبراهيمي)
وشارع املقاومة،)إقامة شيماء،)عمارة)F)الطابق)

السفلي

AGRI CONFORT
«اكري كونفورت»

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رتسمالها االجتماعي : 22.222 درهم
ومقرها االجتماعي : الدار البيضاء، 

زنقة البشير اإلبراهيمي، إقامة شرف 
ج 3، الطابق الرابع، الشقة رقم )1 

الجيروند، مقيمة عند ديجيدوم
مسجلة بالسجل التجاري تحت رقم 

474255
تأسيس

تلقاه) بمقت�سى عقد توثيقي  (- (1
بالدار) املوثق  لحلو  حاتم  ارستاذ 
(،(2(2 سبتمبر) (11 بتاريخ) البيضاء)
«اكري  املسماة) الشركة  تأسيس  تم 
املسؤولية) ذات  شركة  كونفورت»)

املحدودة خصائصها كالتالي):

اسم) تحمل  الشركة  (: التسمية)

«اكري كونفورت».

ذات) شركة  ( (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

لها) الشركة  (: االجتماعي) الهدف 

جميع) وفي  باملغرب  اجتماعي  هدف 

الدو1):

استئجار املزارع الفالحية من تجل)

تو) مزارع فالحية  تو خلق  استغاللها 

املشاركة في اإلنتاج الزراعي.

زراعة مختلف ارشجار.

الري واملشاريع الفالحية.

بجميع) الغابوي  االستغال1 

فروعه.

النباتات) لتكاثر  املشتل  خلق 

املعتمدة بجميع تشكالها.

سحق الزيتون وعصره.

بالصناعة) املتعلقة  ارنشطة  كل 

الزراعية.

تجهيز تحواض الري.

للصناعة) والهندسة  الدراسة 

الزراعية.

يتعلق) فيما  واالستشارة  املرافقة 

بمشاريع االستثمار الزراعي.

ملضخات) والتصدير  االستيراد 

والصناعة) املحمولة،) باملياه  التزويد 

الغذائية والزراعية.

لتحقيق) وارشغا1  الدراسة 

املدنية) الهندسة  في  الفنية  ارعما1 

املحمولة) للمياه  الضخ  ومحطات 

ومعالجة) (،A.E.P القيادة.) وتقديم 

ومحطات) الصحي  والصرف  املياه 

املعالجة.

للمعدات) والتصدير  االستيراد 

واملواد الفالحية.

للمعدات) والتصدير  االستيراد 

واآلليات الزراعية.

الغيار) قطع  و8يع  االستيراد 

واكسسوارات للمعدات الزراعية.

تكييف وتجميع وتصنيع وتركيب)

جميع املعدات الفالحية.

تو) وتأجير  إنشاء) و8يع،) شراء)

لبيع) تجاري  تصل  تي  استغال1 

املنتجات الفالحية.

جميع) وإنتاج  وتصدير  استيراد 

جميع) النباتات،) جميع  البدور،)

املبيدات الحشرية واملواد الكيماوية)

لصناعة وحماية الزراعة.

التجارية) العالمات  جميع  تمثيل 

منتجاتها) وتوزيع  الجارية  البيوت  تو 

للزراعة في السوق املحلية او ارجنبية.

استيراد) عمولة،) تو  بيع  تو  شراء)

وتوزيع،) تركيب  وشحن،) وتصدير 

وتدوات) آلة  تي  وصيانة  ضبط 

ذات) تغراض  تي  او  الري  ومعدات 

الطابع الفالحي.

املعدات) جميع  وتصدير  استيراد 

وجميع) املوا�سي،) لتربية  الالزمة 

اردوات البيطرية.

توفير الخدمات اآللية للفالحة.

املشاركة املباشرة او غير املباشرة)

من) والسيما  الشركات  جميع  في 

خال1 إنشاء)شركات جديدة،)تو تخذ)

تو) املالية  اروراق  شراء) مساهمات،)

الحقوق االجتماعية وعمليات الدمج)

وغير ذلك.

فروع او مكاتب تمثيلية في) إنشاء)

الخارج.

العمليات) جميع  عامة  و8صفة 

التجارية واملالية واملنقولة والعقارية)

املرتبطة بصفة مباشرة تو غير مباشرة)

كليا تو جزئيا رحد ارهداف املحددة)

تو مماثلة تو ذات الصلة.

البيضاء،) الدار  (: املقر االجتماعي)

زنقة البشير اإلبراهيمي، إقامة شرف 

ج 3، الطابق الرابع، الشقة رقم )1 

الجيروند، مقيمة عند ديجيدوم.

الشركة) مدة  (: االجتماعية) املدة 

من) ابتداءا  سنة  (99 في) محددة 

تسجيل الشركة في السجل التجاري)

الحل) تو  التمديد  حاالت  باستثناء)

للقانون) طبقا  املحدد  املسبق 

والقانون التأسي�سي.

رتسما1) (: االجتماعي) الرتسما1 

درهم) (22.222 في) محدد  الشركة 

مقسم على)222)حصة اجتماعية من)

فئة)122)درهم للواحدة،)كلها مكتتبة)

نقدا ومحررة من مجموع االكتتاب)

ذاتيين) تشخاص  ثمانية  طرف  من 

معينين في القانون ارسا�سي للشركة.

الرتسما1 االجتماعي مقسم على)

الشكل التالي):

السيد فؤاد لحلو):)14.222)درهم.

 14.222 (: لحلو) محمد  السيد 

درهم.

السيد علي لحلو):)14.222)درهم.

 7.222 (: لحلو) غزالن  السيدة 

درهم.

 7.222 (: لحلو) صفاء) السيدة 

درهم.

 2.222 (: الرحموني) زينة  اآلنسة 

درهم.

 2.222 (: الرحموني) ليلى  اآلنسة 

درهم.

 2.222 (: الرحموني) رانيا  اآلنسة 

درهم.

املجموع):)22.222)درهم.

السنة) تبدت  (: االجتماعية) السنة 

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسمبر من كل سنة.

التسيير):)وقد عين لتسيير الشركة)

ملدة غير محددة):

الحامل) لحلو،) فؤاد  السيد 

.BE4(1321(للبطاقة الوطنية رقم

الحامل) لحلو،) محمد  السيد 

.B4(6792(للبطاقة الوطنية رقم

الحامل) لحلو،) علي  السيد 

.BE9666(للبطاقة الوطنية رقم

والسيد محمد الرحموني الحامل)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.B369162
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«اكري) املسماة) الشركة  تكون 
بإمضاء) ملزمة  ش.م.م  كونفورت»)
منفصل وغير مشترك رحد املسيرين)
تعمالها) يخص  فيما  املعينين،)
فيما) وكذلك  واإلدارية  التصرفية 
عن) القروض  عمليات  يخص 
البنوك) من  مبالغ  تحصيل  طريق 
من) غيرها  تو  املالية  واملؤسسات 
املعنويين،) او  الطبيعيين  ارشخاص 
الكراء،) البيع،) الشراء،) عقود  إبرام 
حق) ممارسة  القسمة،) واملبادلة،)
لجميع) االستباق  تو  ارفضلية 
املنقوالت تو العقارات،)الرهن او غيره.
ارر8اح):)بعد اقتطاع)5)%)لتكوين)
يتم) الفائض  االحتياطي  االدخار 

توزيعه تبعا لقرار الشركاء.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- ((
بالدار) التجارية  للمحكمة  الضبط 
البيضاء)بتاريخ)6)تكتو8ر)2)2))تحت)

رقم)742696.
تم تسجيل الشركة بالسجل) (- (3
التجاري بتاريخ)6)تكتو8ر)2)2))تحت)

رقم)474255.
ملخص قصد النشر
ارستاذ حاتم لحلو

املوثق
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ديوان ارستاذ حاتم لحلو
املوثق بالبيضاء

الدار البيضاء،)زاوية زنقة البشير االبراهيمي)
وشارع املقاومة،)إقامة شيماء،)عمارة)F)الطابق)

السفلي

AGRI CONCEPT
«اكري كونسيبت»

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رتسمالها االجتماعي : 122.222 درهم
ومقرها االجتماعي : الدار البيضاء، 

زنقة البشير اإلبراهيمي، إقامة شرف 
ج 3، الطابق الرابع، الشقة رقم )1 

الجيروند، مقيمة عند ديجيدوم
مسجلة بالسجل التجاري تحت رقم 

449341
تعديالت

تلقاه) بمقت�سى عقد توثيقي  (- (1
بالدار) املوثق  لحلو  حاتم  ارستاذ 
(،(2(2 سبتمبر) (11 بتاريخ) البيضاء)

من) كل  تعالى  هللا  لوجه  تصدق 

والسيدة) لحلو  العزيز  عبد  السيد 

مارية الطائع الطاهري لفائدة السيد)

لحلو،) محمد  السيد  لحلو،) فؤاد 

غزالن) السيدة  لحلو،) علي  السيد 

 162 بـ) لحلو  صفاء) والسيدة  لحلو 

حصة اجتماعية في رتسما1 الشركة)

شركة) كونسيبت») «اكري  املسماة)

ذات املسؤولية املحدودة.

تلقاه) بمقت�سى عقد توثيقي  (- ((

بالدار) املوثق  لحلو  حاتم  ارستاذ 

(،(2(2 سبتمبر) (11 بتاريخ) البيضاء)

فوت السيد عثمان الرحموني لفائدة)

محمد) السيد  لحلو،) فؤاد  السيد 

السيدة) لحلو،) علي  السيد  لحلو،)

لحلو،) صفاء) والسيدة  لحلو  غزالن 

اآلنسة ليلى) اآلنسة زينة الرحموني،)

الرحموني) رانيا  واآلنسة  الرحموني 

حصة) ((22 تي) الحصص  مجموع 

رتسما1) في  يمتلكها  التي  اجتماعية 

كونسيبت») «اكري  املسماة) الشركة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

تلقاه) بمقت�سى عقد توثيقي  (- (3

بالدار) املوثق  لحلو  حاتم  ارستاذ 

(،(2(2 سبتمبر) (11 بتاريخ) البيضاء)

تم عقد جمع عام غير عادي للشركة)

ش.م.م،) «اكري كونسيبت») املسماة)

من تجل الزيادة في رتسما1 الشركة)

املذكورة تعاله،)بمبلغ)62.222)درهم)

122.222)درهم إلى) نقدا،)لرفعه من)

إصدار) طريق  عن  درهم  (162.222

622)حصة اجتماعية جديدة بقيمة)

كلها) مكتتبة  للواحدة،) درهم  (122

نقدا ومحررة عن آخرها،)لغاية إقامة)

توازن وتعديل رصيد عدد الحصص)

اململوكة لكل من السيد فؤاد لحلو،)

علي) السيد  لحلو،) محمد  السيد 

السيدة غزالن لحلو والسيدة) لحلو،)

صفاء)لحلو،)اآلنسة زينة الرحموني،)

اآلنسة ليلى الرحموني واآلنسة رانيا)

في) كل حسب مساهمته  الرحموني،)

الرتسما1.

تلقاه) بمقت�سى عقد توثيقي  (- (4

بالدار) املوثق  لحلو  حاتم  ارستاذ 

(،(2(2 سبتمبر) (11 بتاريخ) البيضاء)

للشركة) لشركاء) جماعي  قرار  يحمل 

ش.م.م،) «اكري كونسيبت») املسماة)

تمت املصادقة باإلجماع على إعادة)

كتابة القانون ارسا�سي للشركة بعد)

التعديالت التي حصلت مع االحتفاظ)

كل) وهما  القدامى  املسيرين  بنفس 

من السيد فؤاد لحلو والسيد محمد))

الرحموني بنفس الصالحيات املخولة)

مسيرين) تعيين  وكذا  قبل  من  لهما 

جديدين وهما كل من السيد محمد)

بنفس) لحلو  علي  والسيد  لحلو 

صالحيات املسيرين القدامى.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (5

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)بتاريخ)6)تكتو8ر)2)2))تحت)
رقم)742699.

التجاري) بالسجل  والتعديل 

بنفس التاريخ تحت رقم)292)).
ملخص قصد النشر

ارستاذ حاتم لحلو

املوثق
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ديوان ارستاذ حاتم لحلو

املوثق بالبيضاء

الدار البيضاء،)زاوية زنقة البشير االبراهيمي)

وشارع املقاومة،)إقامة شيماء،)عمارة)F)الطابق)

السفلي

PRIMA CUISINE
«بريما كويزين»

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رتسمالها االجتماعي : 1.222.222 

درهم

ومقرها االجتماعي : الدار البيضاء، 

شارع حمان الفطواكي رقم 62، 72 

و )7

مسجلة بالسجل التجاري تحت رقم 

474257

تأسيس
تلقاه) بمقت�سى عقد توثيقي  (- (1

بالدار) املوثق  لحلو  حاتم  ارستاذ 

(،(2(2 سبتمبر) ((( بتاريخ) البيضاء)

«بريما  املسماة) الشركة  تأسيس  تم 

املسؤولية) ذات  شركة  كويزين»)

املحدودة خصائصها كالتالي):

اسم) تحمل  الشركة  (: التسمية)

«بريما كويزين».

ذات) شركة  ( (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

لها) الشركة  (: االجتماعي) الهدف 

جميع) وفي  باملغرب  اجتماعي  هدف 

الدو1):

والتجارة) البيع بالجملة،) الشراء،)

االستيراد) ذلك  في  بما  عامة  بصفة 

معدات) جميع  وعرض  والتصدير 

اإلضاءة،) املنزلية،) ارجهزة  املطبخ،)

إنتاج) تجهزة  التلفزيون،) تجهزة 

وتجهزة) الراديو  تجهزة  الصوت،)

التبريد الصناعية واملنزلية.

واإلصالح) التجهيز  تشغا1  إقامة 

الكهر8ائي والراديو والتلفاز واملبردات.

املنتجات) كل  في  عامة  التجارة 

ومواد التجهيز املنزلي،)السانتير،)وكذا)

تلعاب ارطفا1.

معدات) جميع  وتوزيع  بيع 

املطابخ،)الفنادق،)املطاعم والغسيل)

والتنظيف.

التجارة في جميع معدات الفنادق،)

جميع) وكذلك  املجمعات،) املطاعم،)

واملخابز) الحلويات  املنزلية،) اردوات 

ومكيفات الهواء.

توزيع معدات وتجهيزات املقاهي،)

املطاعم،)الفنادق،)وارجهزة املنزلية.

معدات) جميع  وتوزيع  استيراد 

املطابخ،)الفنادق،)واملطاعم وارجهزة)

املنزلية.

االستيراد) معامالت  جميع 

العرض،) العمولة،) والتصدير،)

السمسرة وكل ما يتعلق بهذه ارشياء.

لحسابها) وتشغيل  اقتناء) خلق،)

االختراع) براءات  لجميع  الخاص 

والتراخيص والعالمات التجارية.



عدد)5635 - 11)ر8يع ارو1))144 )2))تكتو8ر)2)2))الجريدة الرسمية   14148

املباني) جميع  وتشييد  شراء)

املباني) من  غيرها  او  والعمارات 

املستعملة التي تدخل في هذا الهدف.

تجل) من  العمليات  تنفيد جميع 

االجتماعي) الهدف  هذا  تحقيق 

تخد) عن طريق  املحدد،) النحو  على 

بمساهمات) املشاركة  تو  املصالح 

تو عمليات الدمج،)االشتراك) جزئية،)

شركة) تية  في  العقارات،) شراء) تو 

ولها) إنشاؤها  يجري  التي  او  قائمة 

غرض مماثل تو ذات صلة.

املباشرة) املساهمات  جميع  تخد 

او غير املباشرة في العمليات التجارية)

طريق) عن  والفالحية  والصناعية 

تو) الشركات  تأسيس  في  االشتراك 

شراء) تموالها،) رؤوس  في  الزيادة 

حصص اجتماعية او مصلحة عمولة)

ممتلكات على الشياع او غيره) شراء)

سواء)كانت مالية تو عقارية.

العمليات) جميع  عامة  و8صفة 

التجارية واملالية واملنقولة والعقارية)

املرتبطة بصفة مباشرة تو غير مباشرة)

بالهدف االجتماعي للشركة.

البيضاء،) الدار  (: املقر االجتماعي)

 72 (،62 شارع حمان الفطواكي رقم)

و))7.

الشركة) مدة  (: االجتماعية) املدة 

من) ابتداءا  سنة  (99 في) محددة 

تسجيل الشركة في السجل التجاري)

الحل) تو  التمديد  حاالت  باستثناء)

للقانون) طبقا  املحدد  املسبق 

والقانون التأسي�سي.

رتسما1) (: االجتماعي) الرتسما1 

درهم) (1.222.222 الشركة محدد في)

مقسم على)12.222)حصة اجتماعية)

كلها) للواحدة،) درهم  (122 فئة) من 

مجموع) من  ومحررة  نقدا  مكتتبة 

االكتتاب من طرف اثنا عشر شخصا)

ذاتيا.

الرتسما1 االجتماعي مقسم على)
الشكل التالي):

(: لحلو) شكيب  محمد  السيد 
22.222))درهم.

 52.222 (: لحلو) محمد  السيد 
درهم.

 52.222 (: لحلو) يوسف  السيد 
درهم.

 52.222 (: لحلو) عثمان  السيد 
درهم.

 52.222 (: لحلو) ابتسام  السيدة 
درهم.

(: الرحموني) مليكة  اآلنسة 
122.222)درهم.

اآلنسة زينب الرحموني):)122.222 
درهم.

(: ( الرحموني) حمزة  السيد 
122.222)درهم.

اآلنسة غيثة الرحموني):)122.222 
درهم.

 66.722 (: اآلنسة زينة الرحموني)
درهم.

 66.722 (: اآلنسة ليلى الرحموني)
درهم.

 66.622 (: اآلنسة رانيا الرحموني)
درهم.

املجموع):)1.222.222)درهم.
السنة) تبدت  (: االجتماعية) السنة 
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسمبر من كل سنة.
التسيير):)وقد عين لتسيير الشركة)

ملدة غير محددة):
السيد محمد شكيب لحلو.

السيد محمد الرحموني.
السيد يوسف الرحموني.
والسيد خالد الرحموني.

بإمضاء) ملزمة  الشركة  تكون 
السالفين) املسيرين  رحد  منفصل 
الذكر،)فيما يخص تعمالها اإلدارية.)
التصرفية) تعمالها  يخص  فيما  تما 
عن) القروض  عمليات  وكذلك 
البنوك) من  مبالغ  تحصيل  طريق 
من) غيرها  تو  املالية  واملؤسسات 
املعنويين،) او  الطبيعيين  ارشخاص 
الكراء،) البيع،) الشراء،) عقود  إبرام 
حق) ممارسة  القسمة،) والتباد1،)

لجميع) االستباق  تو  ارفضلية 

االجتماعية،) املباني  تو  املنقوالت 

هاته) فتستلزم  غيره،) او  الرهن 

التصرفات توقيع مسيرين اثنين من)

املذكورين تعاله.

ارر8اح):)بعد اقتطاع)5)%)لتكوين)

يتم) الفائض  االحتياطي  االدخار 

توزيعه تبعا لقرار الشركاء.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- ((

بالدار) التجارية  للمحكمة  الضبط 

البيضاء)بتاريخ)6)تكتو8ر)2)2))تحت)

رقم)742697.

تم تسجيل الشركة بالسجل) (- (3

التجاري بتاريخ)6)تكتو8ر)2)2))تحت)

رقم)474257.
ملخص قصد النشر

ارستاذ حاتم لحلو

املوثق
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شركة ب س تكستيل
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس الشركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

3))سبتمبر)2)2)،)تم تأسيس شركة)

محدودة خصائصها) مسؤولية  ذات 

كالتالي):

التسمية):)شركة ب س تكستيل.

ار�سي) تحت  (: االجتماعي) املقر 

العربي) املغرب  حي  (115 رقم) عمارة 

شارع ابن رشد تمارة.

املدة):)99)سنة.

الهدف االجتماعي):)هدف الشركة)

خارجه) تو  املغرب  داخل  سواء)

لحسابها تو لحساب اآلخرين):

صناعة املالبس الجاهزة.

رتس املا1):)حدد رتسما1 الشركة)

مقسمة) درهم  (122.222 مبلغ) في 

درهم) (122 حصةمن فئة) (1222 إلى)

للحصة الواحدة مقسمة كاآلتي):

السيد حسن بيضة)522)حصة.

 522 سعدون) يوسف  السيد 

حصة.

التسيير):)تم تعيين السادة حسن)
كمسيرين) سعدون  يوسف  بيضة،)
يتم) لم  وملدة  للشركة  مشاركين 

تحديدها.
تلتزم الشركة بالتوقيع) (: التوقيع)
املنفرد للمسير املشارك السيد حسن)
السيد) املشارك  للمسير  تو  بيضة 
العقود) لجميع  سعدون  يوسف 

واملعامالت باستثناء.
توقيع شيكات الشركة.

الرهن والرهن.

اتفاقية قرض.
عقد اإليجار.

تسهيالت السحب على املكشوف.
شركات) تو  تعما1  في  املشاركة 

تخرى.
الشراء)والتبرعات من املصادر.

بيع تصو1 الشركة.
املصرفية) العمليات  وجميع 

واملالية ارخرى.
العقود واملعامالت املذكورة تعاله)
تلتزم الشركة بالتوقيع املشترك غير)
املنفصل للسيد حسن بيضة والسيد)

يوسف سعدون.
تم لدى كتابة) (: اإليداع القانوني)
بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
التجاري) بالسجل  تسجيلها  تم  وقد 
تكتو8ر) (2 بتاريخ) (132915 تحت رقم)

.(2(2
وهذا بمثابة مقتطف و8يان

82 P

TRADE PALACE
تاريخ تسجيل العقد العرفي بتاريخ)
19)يونيو)219))بالر8اط بالخصائص)

التالية):
يقوم) تاجر  (: االجتماعي) الهدف 

باالستيراد والتصدير.
تاجر.

درهم) (122.222 (: املا1) رتس 
فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة) (122

بين الشركاء)على الشكل التالي):
 1222 السيد بدر الدين العبادي)

حصة.
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من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

املقر االجتماعي):)15)شارع اربطا1)

رقم)4،)تكدا1،)الر8اط.

الدين) بدر  السيد  (: التسيير)

العبادي.

التوقيع السيد بدر الدين العبادي.

رقم السجل التجاري):)132625.

83 P

ANIRINOU KINE OUAFA

SARL AU

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

(،(2(2 سبتمبر) (11 بتاريخ) الر8اط 

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة ذات شريك واحد.

 ANIRINOU KINE (: التسمية)

.OUAFA

العالج) (: االجتماعي) الهدف 

واللياقة) التأهيل  وإعادة  الطبيعي 

البدنية.

درهم) (12.222 (: رتسما1 الشركة)

مقسمة إلى)122)حصة من فئة)122 

درهم للحصة الواحدة.

 122 وفاء) املصطولي  (: السيدة)

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي تي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

ارولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

إقامة النخيل) (3 عمارة) (1 (: املقر)

شارع رضا كديرة،)النهضة)1،)الر8اط.

املسير):)السيدة وفاء)املصطولي.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.42((

84 P

M & A GROUPE

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رتسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : عمارة 32 شقة 22 

زنقة موالي احمد لوكيلي حسان، 

الر8اط

السجل التجاري رقم 146627

تأسيس

بتاريخ) حرر  عرفي،) لعقد  تبعا 

6))سبتمبر)2)2)،)تم تأسيس شركة)

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد مواصفاتها كالتالي):

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

 M( &( A (: االجتماعية) التسمية 

.GROUPE

استيراد،) (: االجتماعي) الهدف 

وتوزيع) مطعم  تفاوض،) تصدير،)

جميع املنتجات الغذائية.

شقة) (32 عمارة) (: املقر االجتماعي)

22)زنقة موالي احمد لوكيلي حسان،)

الر8اط.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

في) تسجيلها  تاريخ  من  تبتدت  سنة،)

السجل التجاري.

 122.222 (: االجتماعي) الراسما1 

درهم.

كواديو) السد  (: الرتسما1) توزيع 

موزار نزيبو شريك وحيد قام بإيداع)

تقدمة نقدية بقيمة)122.222)درهم.

السيد كواديو) (: الشريك الوحيد)

الجنسية،) ايفواري  نزيبو،) موزار 

(،1992 يونيو) (3 مزداد بايسيا بتاريخ)

ب) ايسيا  العاج،) بساحل  قاطن 

رقم) السفر  لجواز  حامل  (324

.17AL1(264

موزار) كواديو  السيد  (: التسيير)

مزداد) الجنسية،) ايفواري  نزيبو،)

قاطن) (،1992 يونيو) (3 بايسيا بتاريخ)

324)حامل) بساحل العاج،)ايسيا ب)

.17AL1(264(لجواز السفر رقم

غير) ملدة  للشركة  كمسير  عين 

محدودة.

تسجيل) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالر8اط) التجاري  بالسجل  الشركة 

تحت رقم)146627)بتاريخ))1)تكتو8ر)

.(2(2

85 P

SYNERGEON

SARL

رتسما1 : 52.222 درهم

املقر االجتماعي : عمارة جيت

بزنس كالص

تجزئة التوفيق 16-12 سيدي 

معروف الدار البيضاء

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

5)تغسطس)2)2)،)تم وضع القانون)

ارسا�سي باملميزات التالية):

.SYNERGEON(:(االسم

املوضوع):)تصميم،)تصنيع،)بحث)

ومعلوماتية،) رو8وتية  حلو1  وتطوير 

وتشياء)متصلة وذكاء)اصطناعي.

ايراد وتصدير مكونات الكترونية)

كابالت) معلوماتية،) و8رمجيات 

مربعات) االتصا1،) مواد  هوائيات،)

ومستلزمات.

عمارة جيت بزنس كالص) (: املقر)

سيدي) (16-12 تجزئةالتوفيق)

معروف الدار البيضاء.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التقييد بالسجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

52.222)درهم مقسم) (: الرتسما1)

إلى)522)حصة ب)122)درهم للواحدة)

مكتتبة كما يلي):

22))حصة لشركة بريميوم اين،)

152)حصة للسيد كريم عمور و152 

حصة للسيد ياسين عمور.

السيد) طرف  من  الشركة  تسير 

 16 مزداد) مغربي،) عمور،) ياسين 

يونيو)1997،)الساكن بالدار البيضاء)

الكراييب) جزر  زنقة  ايفي  فيال 

رقم) وطنية  بطاقة  الدئاب،) عين 

.BE227529

والتقييد) القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاري لدى املركز الجهوي)

بتاريخ) البيضاء) بالدار  لالستثمار 

4)سبتمبر)2)2).

86 P

AVENIS
شركة مساهمة

رتسما1 : 152.222 درهم

املقر االجتماعي : عمارة جيت بزنس 

كالص

تجزئة التوفيق 16-12 سيدي 

معروف، الدار البيضاء

استقالة مسير
تعيين مسير جديد

تأكيد توكيل الرئيس واملدير العام
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

العام) الجمع  قرر  (،(2(2 32)يونيو)

للمساهمين ما يلي):

غزالن) السيدة  استقالة  إقرار 

الهبطي كمسيرة.

تعيين مسير جديد ملدة)6)سنوات)

في شخص السيد ياسين عمور مغربي)

يونيو) (16 في) البيضاء) بالدار  مزداد 

البيضاء) بالدار  الساكن  (،1997

عين) الكراييب  جزر  زنقة  ايفي  فيال 

الذئاب الحامل للبطاقة الوطنية رقم)

.BE227529

تأكيد وكالة املسيرين):)السيد كريم)

السيد قدور يوسف شكري،) عمور،)

السيد هشام اون�سي،)والسيدة تمينة)

جرادي ملدة)6)سنوات.
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بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
املجلس) قرر  (،(2(2 32)يونيو)
اإلداري تأكيد توكيل الرئيس السيد)
كريم عمور واملدير العام السيد قدور)

يوسف شكري ملدة)6)سنوات.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
البيضاء)بتاريخ)13)تغسطس)2)2)،)

تحت رقم)743229.
87 P

WORLD SERVICES COMPTA

.BRACO TRANS SARL AU
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات شريك واحد
بالر8اط) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم وضع) (،(2(2 سبتمبر) ((( بتاريخ)
ذات) لشركة  ارسا�سي  القانون 
شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.
الخصائص التالية):

 BRACO (: االجتماعية) التسمية 
.TRANS SARL AU

النقل املحلي) (: الهدف االجتماعي)
والدولي للبضائع للغير.

التجارة العامة.
االستيراد والتصدير.

 9 3)عمارة) املقر االجتماعي):)شقة)
زنقة فارصوفيا حي املحيط،)الر8اط.

املدة االجتماعية):)99)سنة ابتداء)
من تاريخ تأسيسها.

 122.222 (: االجتماعي) الرتسما1 
حصة) (1222 على) موزعة  درهم 
وزعت) للحصة  درهم  (122 فئة)  من 

كما يلي):
السيد ر8يع وايا)1222)حصة.

السنة االجتماعية):)تبدت من فاتح)
يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

السيد ر8يع وايا مسير) (: التسيير)
للشركة ملدة غير محدودة.

تم إيداع السجل التجاري بمكتب)
بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم) (،(2(2 تكتو8ر) (1( بتاريخ)

.3(257
88 P

WORLD SERVICES COMPTA

.MOUL ATO VAPE SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات شريك واحد

بالر8اط) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم وضع) (،(2(2 سبتمبر) ((( بتاريخ)

ذات) لشركة  ارسا�سي  القانون 

شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد.

الخصائص التالية):

 MOUL (: االجتماعية) التسمية 

.ATO VAPE SARL AU

الهدف االجتماعي):)تاجر السجائر)

اإللكترونية.

تاجر معدات طبية.

استيراد عناصر مختلفة.

التجارة العامة وارعما1 املتبوعة.

:)زاوية شارع عبد) املقر االجتماعي)

الكريم الخطابي وزنقة توسلو رقم)15 

حي املحيط،)الر8اط.

املدة االجتماعية):)99)سنة ابتداء)

من تاريخ تأسيسها.

 122.222 (: االجتماعي) الرتسما1 

حصة) (1222 على) موزعة  درهم 

وزعت للحصة  درهم  (122 فئة)  من 

)كما يلي):

 1222 السيد موالطو عبد العالي)

حصة.

السنة االجتماعية):)تبدت من فاتح)

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

عبد) موالطو  السيد  (: التسيير)

العالي مسير للشركة ملدة غير محدودة.

تم إيداع السجل التجاري بمكتب)

الضبط باملحكمة االبتدائية بالر8اط)

رقم) تحت  (،(2(2 تكتو8ر) (6 بتاريخ)

.1274(4

89 P

ARABIA PRINT BUREAU
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

بناء)على عقد عرفي تعلن القانون)
االسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

بشريك واحد ذات املميزات التالية):
 ARABIA PRINT (: اإلسم)
ذات) شركة  (BUREAU SARL AU

مسؤولية محدودة.
املوضوع):)تعما1 الطباعة.

شراء)وتسويق اللوازم املكتبية.
شراء)وتسويق معدات تكنولوجيا)

املعلومات والطباعة.
زنقة عقبة) (46 (: املقر االجتماعي)

الطابق ارو1 رقم)))تكدا1،)الر8اط.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
الرتسما1):)122.222)درهم مكون)
من)1222)حصة قيمة كل واحدة منها)

122)درهم.
تسييير الشركة وإدارتها) (: التسيير)
حتين) هشام  السيد  تصرف  تحت 
للشركة) ارسا�سي  للقانون  طبقا 
الكاملة وذلك ملدة غير) مع السلطة 

محدودة.
السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.
القانوني) اإليداع  تنجز  (: اإليداع)
لجهة) لالستثمار  الجهوي  باملركز 
الر8اط بتاريخ)2)تكتو8ر)2)2)،)تحت)

السجل التجاري رقم)146575.
90 P

SMI RYAD 5
شركة ذات املسؤولية املحدودة من 

شريك وحيد
رتسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : 17 شارع صومعة 
حسان، الر8اط

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة من شريك وحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالر8اط بتاريخ)14)سبتمبر)2)2)،)تم)
إعداد النظام ارسا�سي لشركة ذات)
املسؤولية املحدودة من شريك وحيد)

خصائصها كالتالي):

.SMI RYAD 5(:(االسم

املوضوع):)اإلنعاش العقاري.

املقر االجتماعي):)17)شارع صومعة)

حسان الر8اط.

سنة من يوم تسجيل) (99 (: املدة)

الشركة في السجل التجاري.

الرتسما1):)122.222)درهم مقسم)

إلى)1222)حصة من قيمة)122)درهم)

للحصة الواحدة كلها بحوزة شركة)

.SMI SMIP S A

غير) ملدة  الشركة  يسير  (: اإلدارة)

محدودة):)السيد بولكوط رحا1.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير وتنتهي في)31))ديسمبر.

القانوني) لالحتياط  (%5 (: ارر8اح)

الوحيدة) الشريكة  توظفه  والباقي 

فيما تراه مناسبا.

تنجز اإليداع القانوني لدى كتابة)

بالر8اط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،(2(2 تكتو8ر) (5 بتايخ)

.127353
لإلشارة والتنبيه

91 P

SMI RYAD 4
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات شريك واحد
راسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : 17 شارع صومعة 

حسان الر8اط

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة من شريك وحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالر8اط بتاريخ)14)سبتمبر)2)2)،)تم)

وضع القانون ارسا�سي لشركة ذات)

املسؤولية املحدودة من شريك وحيد)

خصائصها كالتالي):

.SMI RYAD 4(:(االسم

اإلنعاش) (: االجتماعي) الهدف 

العقاري.

املقر االجتماعي):)17)شارع صومعة)

حسان،)الر8اط.

سنة من يوم تسجيل) (99 (: املدة)

الشركة في السجل التجاري.
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الرتسما1):)122.222)درهم مقسم)

إلى)1222)حصة من قيمة)122)درهم)

للحصة الواحدة كلها بحوزة شركة)

.SMI SMIP S A

يسير الشركة ملدة غير) (: اإلدارة) (

محدودة):)السيد بولكوط رحا1

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

القانوني) لالحتياط  (%5 (: ارر8اح)

الوحيدة) الشريكة  توظفه  والباقي 

فيما تراه مناسبا.

انجز اإليداع القانوني لدى كتابة)

بالر8اط) التجارية  املحكمة  ضبط 

رقم) تحت  (،(2(2 تكتو8ر) (5 بتاريخ)

.12735(

92 P

STE EXTINC
SARL

راسمالها : 322.222 درهم

تيت اوعزيز اغبالو بومية ميدلت

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

تكتو8ر) (6 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

 STE شركة) شركاء) قرر  ((2(2

EXTINC SARL)ش م م ما يلي):

البضائع) نقل  (: نشاط) إضافة 

للغير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (( بتاريخ) بميدلت  االبتدائية 

 (2(2/162 رقم) تحت  (،(2(2

بالسجل التجاري رقم)379).

93 P

STE ATLAS CUISINE
SARL

رتسمالها : 122.222 درهم
رقم 21 زنقة الرياضة ميدلت

تاسيس شركة
في) محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

(،(2(2 سبتمبر) (15 بتاريخ) ميدلت 

وضع القانون ارسا�سي لشركة ذات)

اسم) تحمل  محدودة  مسؤولية 

 STE ATLAS CUISINE SARL شركة)

ش.م.م،)خصائصها كالتالي):

غرض الشركة):)مطعم.
زنقة) (21 رقم) (: الرئي�سي) املقر 

الرياضة ميدلت.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تسجيلها في السجل التجاري.

 122.222 (: االجتماعي) الرتسما1 

حصة مبلغ) (1222 درهم ينقسم إلى)

كل حصة)122)درهم.

:)ستسير الشركة م) إدارة الشركة)

طرف السيدة عدنان نزهة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (( بتاريخ) بميدلت  االبتدائية 

 (2(2/159 رقم) تحت  (،(2(2

بالسجل التجاري رقم)425).

94 P

كوك أند بيك موروكو
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بمساهم وحيد

رتسمالها : 4.522.222 درهم
زاوية 5) شارع موالي رشيد و1 مكرر 

زنقة توالد بوزيد، الدار  البيضاء

رفع وتخفيض رتسما1 الشركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

))يوليو)2)2)،)قرر املساهم الوحيد)

بيك) تند  «كوك  املدعوة) للشركة 

مسؤولية) ذات  شركة  موروكو»)

رتسمالها) وحيد،) بمساهم  محدودة 

4.522.222)درهم،)مقرها االجتماعي)

شارع) ((5 زاوية) البيضاء،) الدار  (،

توالد) زنقة  مكرر  و1) رشيد  موالي 

بوزيد،)ما يلي):

يبلغ) الذي  الشركة  رتسما1  رفع 

مجزتة) درهم  (4.522.222 حاليا)

 122 فئة) من  حصة  (45.222 إلى)

بمبلغ) الواحدة  للحصة  درهم 

إلى) ليصل  درهم  (622.222 قدره)

بإصدار) وذلك  درهم  (5.122.222

درهم) (122 بقيمة) حصة  (6222

باملجان) مسلمة  الواحدة،) للحصة 

للمساهمين وذلك مقاصة مع ديون)

الشركة.

قدره) بمبلغ  املا1  رتس  تخفيض 

درهم وذلك بامتصاص) (5.222.222

من) لينتقل  املتراكمة  الخسائر 

 122.222 إلى) درهم  (5.122.222

درهم.
من القانون) و7) (6 تغيير للفصو1)

ارسا�سي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار)) التجارية  باملحكمة  الضبط 

(،(2(2 تكتو8ر) (1( بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)749316.

95 P

YISA HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 722.222 درهم

6)، زنقة محمد القوري، شقة رقم 

5، الطابق ارو1، الدار البيضاء

تعيين مسير جديد للشركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

الجمعية) قررت  (،(2(2 12)مارس)

عقدتها) التي  العادية  الغير  العامة 

 YISA HOLDING املدعوة) الشركة 

محدودة،) مسؤولية  ذات  شركة 
مقرها) درهم،) (722.222 رتسمالها)
6)،)زنقة) االجتماعي بالدار البيضاء،)

الطابق) (،5 محمد القوري،)شقةرقم)
التجاري) بالسجل  مسجلة  ارو1،)

(،(22697 تحت رقم) بالدار البيضاء)

ما يلي):

سيسينا) جي�سي  السيد  استقالة 

وحيد) كمسير  مهامه  من  نوفيلو 

للشركة وإبراء)ذمته.

وسالتي) نازلي  السيدة  تعيين 

للتعريف) الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

تحت رقم)K(21557)كمسيرة جديدة)

ووحيدة ملدة غير محدودة.

للمسيرة) التوقيع  صالحية  منح 

الجديدة السيدة نازلي وسالتي.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

(،(2(2 يونيو) (15 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)735219.

96 P

شركة أالنيا ديزاين
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بمساهم وحيد
رتسمالها : 422.222 درهم

مجمع بوسكورة كولف سيتي، 

مجموعة 19، عمارة 5، شقة 3، 

الدار البيضاء

قفل تصفية الشركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

قررت املساهمة) (،(219 32)ديسمبر)

«تالنيا) املدعوة) للشركة  الوحيدة 

مسؤولية) ذات  شركة  ديزاين»)
رتسمالها) وحيد،) بماسهم  محدودة 

االجتماعي) مقرها  درهم،) (422.222

بوسكورة) مجمع  البيضاء،) بالدار 

كولف سيتي،)مجموعة)19،)عمارة)5،)

شقة)3،)ما يلي):

النهائي) الحساب  على  املصادقة 

للتصفية.

السيدة) املصفية  ذمة  إبراء)

كوصكان سيراي وإعفائها من مهامها)

كمصفية للشركة.

تقرير قفل تصفية الشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

(،(2(2 مارس) (11 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)734224.

97 P

OCEAMIS
SARL AU

راسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي  : املنطقة 

الصناعية املجد تجزئة 756 طنجة
رقم السجل التجاري 122529

االستثنائي) العام  الجمع  إطار  في 

 OCEAMIS SARL AU لشركة)

(،(2(2 تغسطس) (5 بتاريخ) املنعقد 

التغييرات) و8االجماع  ارعضاء) قرر 

التالية):

تفويت الحصص االجتماعية.

استقالة مسير الشركة.

تغيين مسير جديد للشركة.



عدد)5635 - 11)ر8يع ارو1))144 )2))تكتو8ر)2)2))الجريدة الرسمية   14152

تعديل القانون ارسا�سي للشركة.

تم االتفاق على تفويت الحصص)

االجتماعية التي هي في ملكية السيد)

حصة) (1222 وهي) محمد  برقميش 

لفائدة السيدة مريم الصائغ.

محمد) برقميش  السيد  استقالة 

السيدة) جديد  وحيد  مسير  وتعيين 

مريم الصائغ لفترة غير محددة مما)

يمنحها جميع الصالحيات.

وفقا) ارسا�سي  النظام  تعديل 

رحكام القانون رقم)96.5.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

سبتمبر) (14 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2)2)،)تحت رقم))452.

98 P

STE SEPEPI
SARL

STATION SERVICE AFRIQUIA

AU(CAPITAL(DE 4.500.000 DHS

الزيادة في رتسما1 الشركة
لقد تم بموجب عقد عرفي بمقر)

الشركة بتاريخ)))تكتو8ر)2)2))ينص)

على الزيادة في رتسما1 الشركة من)

 5.222.222 إلى) درهم  (4.522.222

درهم تي بزيادة)522.222)درهم،)وقد)

الرتسما1 عن) في  الزيادة  هذه  تمت 

درهم،)) (522.222 مبلغ) إيداع  طريق 

نقدا في الحساب الجاري للشركة من)

طرف السيد السماللي جما1 الدين)

وذلك على الشكل التالي):

الدين) جما1  السماللي  السيد 

درهم) (122 فئة) من  حصة  (5222

بثمن)522.222)درهم.

جميع) حصص  تحديد  وبعد 

تصبح رتسما1 الشركة على) الشركاء)

النحو التالي):

الدين) جما1  السماللي  السيد 

 (.(46.222 بثمن) حصة  (((462

درهم.

 12735 لبنى) السماللي  السيدة 

حصة بثمن)1.273.522)درهم.

 12735 هدى) السماللي  السيدة 

حصة بثمن)1.273.522)درهم.

السيد السماللي محمد علي)6272 
حصة بثمن)627.222)درهم.

بثمن) حصة  (5222 (: املجموع)
5.222.222)درهم.

قد تم وضع هذا امللف باملحكمة)
التجارية ملدينة فاس وهذه الشركة)
لهذه) التجاري  بالسجل  مسجلة 

املحكمة تحت رقم)41)19.
99 P

 ENTREPRISE AIT MOUMEN
DE TRAVAUX ENATRAM

ش م م
رتسمالها : 2.222)4.4 درهم

مقرها االجتماعي : حي املحمدي
رقم 34) الطابق الثاني، ورزازات

االنحال1 املسبق
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
قرر) (،(2(2 17)سبتمبر) املنعقد يوم)

الجمع العام للشركة ما يلي):
(- لشركة) املسبق  انحال1 
 ENTREPRISE AIT MOUMEN
ش) (DE  TRAVAUX ENATRAM
تعاله،) بكيفية واسعة  املسماة  م  م 
للشركة) املسبق  االنحال1  قرار  تم 
وفتح تصفيتها ابتداء)من)17)سبتمبر)

.(2(2
مهمة اإلدارة املسيرة ومنحه) إنهاء)

اإلبراء)عن تسييره):
مع) مصفي  بصفة  تعيين 
ايت) السيد  الضرورية  الصالحيات 
بحي) الساكن  الكبير،) عبد  مومن 

سيدي احساين بناصر)-)ورزازات.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبتدائية) املحكمة  لدى  القانوني 
(،(2(2 تكتو8ر) (1( بتاريخ) بورزازات 

تحت رقم)514.
100 P

BARJAKAN
السجل التجاري عدد : 12775

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
2))يوليو)2)2)،)قرر الشريك الوحيد)
للشركة املسماة)BARJAKAN)ش م م)
 122.222 رتسمالها) وحيد،) بشريك 
عمارة) الكائن مقرها بأكادير،) درهم،)
الطابق) (،7 رقم) النخيل،) خليج 
ارر�سي،)عمارة)3،)حي فونتي،)ما يلي):

الرفع من رتسما1 الشركة بمبلغ)

من) بالتالي  لينتقل  درهم  (312.222

درهم) (412.222 درهم إلى) (122.222

3122)حصة اجتماعية) وذلك بخلق)

122)درهم للحصة،) جديدة من فئة)

بالكامل) وتحرر  نقدا  كلها  تكتتب 

عن طريق املقاصة مع ديون تكيدة)

ومستحقة ضد الشركة.

الشركة) رتسما1  من  التخفيظ 

بمبلغ)12.222))درهم ليستقر بالتالي)

درهم عن طريق) ((22.222 مبلغ) في 

حصة) ((122 مجموعه) ما  إلغاء)

اجتماعية.
6)و7)من القانون) تغيير الفصلين)

ارسا�سي للشركة.

تعديل القانون ارسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 

2)2)،)تحت رقم) 15)سبتمبر) بتاريخ)

.96(7(

101 P

COULEURS NOMADES
السجل التجاري عدد 55)1

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

محضر) قرر  (،(2(2 يوليو) ((2

الجمع) بمثابة  املنعقدة  الجمعية 

املسماة) للشركة  االستثنائي  العام 

م) ش  (COULEURS NOMADES

الكائن) درهم،) (36.222 براسما1) م 

مقرها بتيزنيت،)شاطئ تكلو،)ما يلي):

للسيد) والترخيص  املوافقة 

 MICHEL ALFRED LETELLIER

الحصص) ببعض  بالتصدق 

االجتماعية التي يمتلكها في الشركة.

الرفع من رتسما1 الشركة بمبلغ)

بالتالي) لينتقل  درهم  (1.222.222

 1.244.222 إلى) درهم  (36.222 من)

حصة) (12.222 بخلق) وذلك  درهم 

اجتماعية جديدة من فئة)122)درهم)

وتحرر) نقدا  كلها  تكتتب  للحصة،)
بالكامل عن طريق املقاصة مع ديون)

تكيدة ومستحقة ضد الشركة.

بمبلغ) الشركة  رتسما1  تخفيظ 
في) بالتالي  ليستقر  درهم  (2(2.222
مبلغ)16.222))درهم عن طريق إلغاء)
ما مجموعه)22)2)حصة اجتماعية.

6)و7)من القانون) تغيير الفصلين)
ارسا�سي للشركة.

تصدق) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 MICHEL ALFRD السيد)
LETELLIER)ب)5)حصص اجتماعية)
 52 البالغة) الحصص  مجموع  من 
في) يمتلكها  والتي  اجتماعية  حصة 
 VALERIE السيدة) لفائدة  الشركة 

.MADELEINE BERTHELIN
تعديل القانون ارسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بتيزنيت)
2)2)،)تحت رقم) 15)سبتمبر) بتاريخ)

.663
102 P

A I R NEHAME
السجل التجاري عدد : 37)44 - 

تكادير
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس) تم  (،(2(2 17)سبتمبر)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

املواصفات التالية):
 A I R NEHAME (: التسمية)

ش.م.م.
تهدف) (: االجتماعي) الهدف 
الشركة،)سواء)دا1 املغرب تو خارجه)
لحسابها تو لحساب الغير،)إلى تحقيق)

ارهداف التالية):
الصبغة) املباني ذات  جميع  كراء)

املهنية.
اإلنعاش والتسيير العقاري بجميع)
التباد1،) البيع  الشراء) تشكاله،)
التجزيئات) جميع  خلق  القسمة،)
كراء) الحضرية املبنية والغير مبنية،)

جميع العقارات.
دراسة جميع القوانين والشروط)
عقارية) مجموعات  خلق  تجل  من 

لجميع االستعماالت.
وتسيي) طراء) بيع،) شراء) التجارة،)

جميع املباني واررا�سي وغير ذلك.
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مجا1) في  والتكوين  االستشارة 
وتمويل) التسيير  السوق،) دراسة 

املقاوالت.
اررا�سي) جميع  وتهيئة  تثمين 
والعقارات الحضرية ومقاولة جميع)
بناء) تجل  من  التجهيز  عمليات 
يتعلق) ما  تو  االقامات  تو  العمارات 
بالتقسيط) تو  بالجملة  بذلك.البيع 
تم) التي  والعمارات  الوحدات  جميع 
الحقا،) بناؤها  سيتم  التي  تو  بناؤها 
سواء)بعد نهاية ارشغا1 تو قبل ذلك.
مقاولة،)سواء)لحسابها تو لحساب)
الطرقية،) ارشغا1  جميع  الغير 
التبليط،) البناء،) املدنية،) الهندسة 
وكذا) النجارة  الحدادة،) الكهر8اء،)
ببناء) املتعلقة  ارشغا1  جميع 

العمارات.
كراء،) شراء،) بيع،) استيراد،)
التحويلية) الصناعة  اإلنتاج،)
واآلالت) ارولية  املواد  وتمثيل جميع 
ذات) سواء) البناء،) في  املستعملة 
مباشرة) تو غير  مباشرة  صلة بصفة 

بارهداف السالفة الذكر تعاله.
املقاوالت) جميع  في  املشاركة 
والشركات ذات نفس الهدف تو التي)

قد تساعد على تنمية الشركة.
العمليات) جميع  وعموما،)
الصناعية،) املالية،) التجارية،)
بالهدف) املتعلقة  والعقارية  املنقولة 
االجتماعي تو التابع لها والتي يمكن تن)
تساهم في نشاط الشركة وفي تنميتها.
عند) تكادير،) (: االجتماعي) املقر 
 HUBERT GIRAUD SNTC شركة)

عمارة السالم،)الطابق))،)رقم)3.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
تسجيلها في السجل التجاري ما عدا)

الحل املسبق تو التمديد.
يتكون من) (: الرتسما1 االجتماعي)
 1222 إلى) مقسم  درهم،) (122.222

سهم من فئة)122)درهم للسهم.
نهام) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)
احمد مسيرا وحيدا تأسيسيا للشركة)
تسيير) وسيتم  محدودة،) غير  ملدة 

الشركة بإمضائه الوحيد.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بأكادير بتاريخ)))تكتو8ر)2)2)،)تحت)
رقم)2)965.

103 P

 STE DES TRAVAUX SAAD

NOUR DE CONSTRUCTION
SARL AU

الرتسما1 : 522.222 درهم

املقر االجتماعي : دوار اعسيال 

سويهلة، مراكش

السجل التجاري : 5)642

العام االستثنائي) الجمع  بموجب 

 (2(2 تغسطس) (4 بتاريخ) املنعقد 
صادقت شركة دي تخافو سعد نور)

دو كونستخيبيسيون على ما يلي):
رفع في رتسما1 الشركة من مبلغ)

 522.222 مبلغ) إلى  درهم  (12.222

و8التالي) (492.222 درهم وذلك بدمج)

خلق)4.922)حصة اجتماعية جديدة)

الواحدة) للحصة  درهم  (122 بقيمة)

على الشكل التالي):

الجديد) التوزيع  فإن  و8التالي 

على) تصبح  االجتماعية  للحصص 

الحفيظ) عبد  السيد  (: التالي) النحو 

الرزوقي))5222)حصة اجتماعية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط للمحكمة التجارية بمراكش)

وذلك) (،(2(2 سبتمبر) (11 بتاريخ)

تحت رقم)2)1153.

104 P

 STE TIRIGYOUT

TRANSPORT
SARL

املقر االجتماعي : املسيرة ) «ب» 

مراكش

السجل التجاري : رقم 49925

العام االستثنائي) الجمع  بموجب 

املنعقد بتاريخ))))ماي)2)2))صادق)

التعديالت) على  الشركة  شركاء)

التالية):

حل شركة)«تيريكيوت ترونسبور»)

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

الوالد) علي  موالي  السيد  تعيين 

واملزداد) املغر8ية  للجنسية  الحامل 

والحامل) (1952 يناير) فاتح  بتاريخ 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

P(3976)كمصفي قانوني للشركة.

تحديد مقر التصفية في العنوان)

التالي املسيرة)))«ب»)مراكش.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمراكش)

بتاريخ)7)يوليو)2)2))وذلك تحت رقم)

.113951

105 P

شركة كمبلكس اوريك

ش م م ش و

املقر االجتماعي : تجزئة الحوز

رقم 9)1 املجتمع الحضري

تيت تورير

السجل التجاري رقم 54269

العام االستثنائي) الجمع  بموجب 

(،(2(2 يونيو) (16 بتاريخ) املنعقد 

صادق الشريك الوحيد للشركة على)

التعديالت التالية):

اوريك») «كمبلكس  شركة) حل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد.

تعيين السد خالد اكنوك الحامل)

لبطاقة) والحامل  املغر8ية  للجنسية 

 JB(74(4( رقم) الوطنية  التعريف 

كمصفي قانوني للشركة.

تحديد مقر التصفية في العنوان)

التالي):)تجزئة الحوز رقم)9)1)املجتمع)

الحضري تيت تورير.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط للمحكمة التجارية بمراكش)

بتاريخ)9)يوليو)2)2))وذلك تحت رقم)

.1142(9

106 P

 STE SOLAKA DE BATIMENT
ET TRAVAUX DIVERS

SARL AU

املقر االجتماعي : رقم 23 ايزيكي ) 

مراكش

السجل التجاري رقم 15445

العام االستثنائي) الجمع  بموجب 

(،(2(2 فبراير) (19 بتاريخ) املنعقد 

صادق الشريك الوحيد للشركة على)

التعديالت التالية):

حل شركة)«سوالكا دو باطيمو اي)

شركةذات املسؤولية) تخافو ديفيغ»)

املحدودة ذات الشريك الوحيد.

لغالغ) سعيدة  السيدة  تعيين 

 1965 سبتمبر) (13 بتاريخ) املزدادة 

بمراكش جليز املنارة والحاملة لبطاقة)

 E(32(53 رقم) الوطنية  التعريف 

كمصفية قانونية للشركة.

تحديد مقر التصفية في العنوان)

التالي مراكش شارع محمد الخامس)

هيفيرناج) ((5 رومبار شقة) لي  إقامة 

مراكش.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط للمحكمة التجارية بمراكش)

بتاريخ)9)يوليو)2)2))وذلك تحت رقم)

.114232

107 P

STE KEEF GARDIENNAGE
SARL AU

مقرها االجتماعي : الطابق الثاني 

امللكية روزيرين 17 زاوية زنقة محمد 

البقا1 ورحا1 بن احمد مراكش

السجل التجاري رقم : 31))5

العام االستثنائي) الجمع  بموجب 

(،(2(2 ماي) (12 بتاريخ) املنعقد 

الشريكة الوحيدة للشركة) ( صادقت)

على التعديالت التالية):

كاردريج») «كييف  الشركة) حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد.
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عسالي) تما1  السيدة  تعيين 
الحاملة للجنسية املغر8ية والحاملة)
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

قانونية) كمصفية  (L(43136

للشركة.

تحديد مقر التصفية في العنوان)

التالي الطابق الثاني امللكية روزيرين)

زاوية زنقة محمد البقا1 ورحا1) (17

بن احمد مراكش.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

الضبط للمحكمة التجارية بمراكش)

بتاريخ)7)يوليو)2)2))وذلك تحت رقم)

.113952

108 P

STE ZY LUXERYY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ذات شريك وحيد

مقرها االجتماعي : )1 زنقة ايت 

ميمون، حي زمرمان، الطابق الثالث، 

الخميسات

الراسما1 االجتماعي: 122.222 

درهم

السجل التجاري رقم : 2991)

بمقت�سى عقد عرفي حرر بتاريخ)9 

بالخميسات) واملسجل  ((2(2 مارس)

تحت رقم)RE1914)تم وضع القانوني)

مسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 

محدودة ذات شريك وحيد باملميزات)

التالية):

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

.STE ZY LUXURYY(:(التسمية

يتخلص هدف الشركة) (: الهدف)

في التجارة والتوزيع واستغال1 مطعم)

وعموما كل ما شابه ذلك.

ايت) زنقة  (1( ( (: االجتماعي) املقر 

ميمون،)حي زمرمان،)الطابق الثالث،)

الخميسات.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

انشائها النهائي ماعدا تمديد او فسخ)

مسبق.

درهم) (122.222 (: الرتسما1)

قيمة) من  حصة  (1222 الى) مقسم 

بالكامل وموزع) مدفوع  درهم،) (122

كاالتي):

(.. الجياللي) بن  جما1  السيد 

122.222)درهم.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

السنة) ماعدا  ديسمبر  (31 الى) يناير 

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

تسير الشركة من طرف) (: االدارة)

السيد جما1 بن الجياللي وذلك ملدة)

غير محدودة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

 12 بتاريخ) بالخميسات،) التجارية 

السجل التجاري رقم) (،(2(2 مارس)

.(2991
بمثابة مقتطف و8يان

109 P

CABINET COMPTABLE FIGHA

 SIEGE(:(IM(AICHATOU(2EME(ETAGE(APPT

 N°7 AVENUE AGADIR GUELMIM

TEL((:(05.28.77.18.63

شركة املخشوني نكوص
شركة ذات مسؤولية محدودة

تعديل شركة
العام) الجمع  ملداوالت  طبقا 

 (2(2 سبتمبر) ((3 االستثنائي بتاريخ)

قرر الشريك الوحيد ما يلي):

من) شركة  الراسما1  في  الزيادة 

 1.222.222 الى) درهم  (122.222

درهم وذلك باضافة)9922)حصة الى)

122)حصة ليصبح مجموع الحصص)

درهم) (122 بقيمة) حصة  (12.222

للحصة.

السيد) تن  العام  الجمع  في  قرر 

الوحيد) مسير  ( خالد) املخشوني 

املسؤولية) ذات  الشركة  للشركة.)

تلتزم) املخشوني نكوص») (» املحدودة)

فقط بامضاء)السيد املخشوني خالد.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

بطاطا) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،(2(2 تكتو8ر) (5 بتاريخ)

.(2(2/29

110 P

شركة تضامن

مقرها االجتماعي):)دكان رقم)1)شارع االجتهاد)

مجموعة)22)رقم)1)حي يعقوب املنصور الر8اط

رقم التقييد في السجل التجاري):4)44

 STE MASTER
 FOURNITURES

S.N.C
حل الشركة

 MASTER شركة) حل 
ابتداء)من) (،FOURNITURES S.N.C

تاريخ))1)تغسطس)2)2).
التوفقي) خالد  السيد  تعيين 
القاطن بزنقة موالي رشيد عمارة)17 
الر8اط وحامل) حسان  (6 رقم) شقة 
رقم) الوطنية  التعريف  للبطاقة 
A7(1437،)كمصفي للشركة والذي)
سيباشر مهامه طبقا للنظام االسا�سي)

للشركة ابتداء)من هذا اليوم.
تحديد مقر التصفية في العنوان)
شارع االجتهاد) (،1 دكان رقم) (: التالي)
يعقوب) حي  (1 رقم) (22 مجموعة)

املنصور الر8اط.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
اكتو8ر) (9 بتاريخ) بالر8اط  التجارية 

2)2)،)تحت رقم)127535.
111 P

STE ENRFATH
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
تاسيس شركة

محرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 
(،(2(2 سبتمبر) ((3 بتاريخ) بالر8اط 
شركة مسؤولية محدودة) انشاء) تم 
الخصائص) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):
.STE ENRFATH(:(االسم

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.
بيع  شراء   : االجتماعي  املوضوع 
الطباعة،  تعما1  املكتبية،  اللوازم 
واالعالنية،  التسويقية  االتصاالت 
التطوير  والبناء،  التشييد  تعما1 
وتجارة  شراء  والتداو1،  والصيانة 
تنواع  لجميع  والتجزئة  الجملة 
واالثاث  واملعدات  املستلزمات 

املكتبي.

وتجهيزها  املباني  تشييد 

لحسابها  تما  املنهي،  لالستخدام 

الخاص تو لحساب ادارات عامة او 

خاصة توجهات خارجية.

تركيب تجهزة الكمبيوتر واالجهزة 

الكهر8ائية.

تعما1 مختلفة.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التقييد في السجل التجاري.

155 سيس شارع سيدي   : املقر 

محمد بن عبد هللا، القبيبات الر8اط.

درهم   122.222  : الراسما1 

فئة  من  حصة   1222 الى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة.

الحصص : السيد محمد نخ�سي 

1222 حصة.

نخ�سي  محمد  السيد   : التسيير 

محدودة  غير  ملدة  للشركة  كمسير 

بشريك وحيد.

السجل التجاري رقم : 146455.

السنة املالية : من فاتح يناير الى 

31 ديسمبر من كل سنة.

للشركة  القانوني  االيداع  تم 

باملحكمة التجارية بالر8اط.

112 P

STE YALA CREATION
شركة ذات مسؤولية محدودة 

تاسيس شركة
محرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالر8اط بتاريخ)11)سبتمبر)2)2)،)تم)

انشاء)شركة مسؤولية محدودة))ذات)

الخصائص التالية):

.STE YALA CREATION:(االسم

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

انشاء    : االجتماعي  املوضوع 

محتوى لاللعاب السمعية والبصرية 

والصوت والراديو والرقمي والفيديو.

وما  واالنتاج  والتصوير  الكتابة 

السمعي  والتوجيه  االنتاج  بعد 

واملوسيقي  والسينمائي  والبصري 

واملسرحي والفني بشكل عام.
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السمعي  والبث  العروض  ايداع 

واملوسيقي  والسينمائي  البصري 

واملسرحي والفني.

ادارة الفنانين.

املسارح  وادارة  وتشييد  اقتناء 

واستوديوهات االفالم.

واملجالت  املجالت  اصدار 

والتسجيالت  والصحف  االكترونية 

الصوتية.

واملزج  والتحرير  التسجيل 

املتعلقة  العمليات  وجميع  واالتقان 

بانشطة استوديو الصوت.

املعامالت  جميع  عام،  و8وجه 

او  املنقولة  تو  التجارية  او  املالية 

العقارية في املغرب تو حتى في الخارج 

تحقيق  تعزز  تن  شانها  من  التي 

واملتعلقة  تعاله  املذكورة  االهداف 

بها.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التقييد في السجل التجاري.

املقر : 46، شارع عقبة 1 الطابق 

رقم ) تكدا1 الر8اط.

درهم   122.222  : الراسما1 

فئة  من  حصة   1222 الى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة.

رضا  محمد  السيد   : الحصص 

زنيبر 422 حصة والسيدة مريا كنزي 

جيررد  والسيد  حصة   422 لحلو 

مرتن توجين 22) حصة.

التسيير : السيد محمد رضا زنيبر 

رقم البطاقة التعريف الوطنية رقم 

AA1526 والسيدة مريا كنزي لحلو 

رقم البطاقة التعريف الوطنية رقم 

ملدة  للشركة  كمسيران   A445926

غير محدودة.

السجل التجاري رقم : 127155.

السنة املالية : من فاتح يناير الى 

31 ديسمبر من كل سنة.

للشركة  القانوني  االيداع  تم 
باملحكمة التجارية بالر8اط.

113 P

CABINET COMPTABLE FIGHA
 SIEGE(:(IM(AICHATOU(2EME(ETAGE(APPT

 N°7 AVENUE AGADIR GUELMIM
TEL((:(05.28.77.18.63

شركة الرحاب بروجي
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
تاسيس  شركة

الرحاب) شركة  (: التجاري) اسم 
بروجي)،)ش.م.م.ش.و.

تاكرامت حي) ام  شارع  (: العنوان)
املستشفى تسا.

متنوعة تعما1  مقاو1  (:  املهام)
)تو البناء.

رتسما1 الشركة):)122.222)درهم)
مقسم على الشكل التالي):

 1222 لحسن) بوغراس  السيد 
حصة)122)درهم للحصة.

التسيير):)السيد بوغراس لحسن.
كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 
كلميم) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ فاتح تكتو8ر)2)2)،)تحت رقم))

.3113
114 P

STE ART IS FREEDOM
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تمت) (،(2(2 سبتمبر) (4 بطنجة يوم)
لشركة) التاسي�سي  القانون  صياغة 
محدودة املسؤولية بشريك وحيد لها)

الخصائص التالية):
.ART IS FREEDOM(:(التسمية
الهدف):)انتاج االعما1 الفنية.

ابراهيم) ساحة  (: املقر االجتماعي)
 3 الطابق) (II بتهوفن) الروداني اقامة 

رقم))2)طنجة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تاسيس شركة.
الراسما1):)حدد راسما1 الشركة)

في مبلغ)2.222))درهم.

 Mr. عهد تسيير الشركة) (: االدارة)
.TOMMYUY ERIC

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
غاية)31)ديسمبر.

وتسجيل) القانوني  االيداع  تم 
الشركة بالسجل التجاري للمحكمة)
تكتو8ر) (6 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2)2)،)تحت رقم)122515.
115 P

STE SECUNETJAR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

راسمالها : 622.222 درهم
مقرها االجتماعي : 11 زاوية شارع 

تطلس وزنقة فريواطو رقم الشقة 9 
تكدا1 الر8اط
تعديل شركة

االستثنائي) العام  الجمع  قرر 
(2(2 مارس) ((7 بتاريخ)  املنعقد 

)ما يلي):
حدف) (: االجتماعي) الهدف  تغيير 

النشاط التالي):
غسل املالبس واستبداله بممون)

(الطبخ).
االسا�سي) القانون  تحديث 

للشركة.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
تكتو8ر) (1( يوم) بالر8اط  التجارية 

2)2)،)تحت رقم)4433.
116 P

ديوان االستاذ نبيل انتك
موثق بالدارالبيضاء

مقرها االجتماعي):)شارع عمر الخيام،)اقامة)
رياض انفا،)الطابق)1)الرقم)17 

الهاتف):)2.25).91.69.)9

II شركة زهير
شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها : 122.222 درهم
مقرها االجتماعي : الدارالبيضاء، 6) 

شارع االلة الياقوت
رفع راسما1 الشركة

الجمع) محضر  بمقت�سى 
بتاريخ انعقد  الذي   العام 
 3)تغسطس)2)2))قرر شركاء)شركة

)املسماة):)زهير)II)رفع راسما1 الشركة)

الى) لتحويله  درهم  (122.222 من)

4.122.222)درهم باملساهمة العينية)

ذو) للملك  زهير  محمد  السيد  من 

الرسم العقاري رقم)53/13361.

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق) انتك،) نبيل  االستاذ 

بالدارالبيضاء)بتاريخ)3))يوليو)2)2).

بمكتب) القانوني  االيداع  تم 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية)

اكتو8ر) (9 بتاريخ) بالدارالبيضاء،)

2)2)،)تحت رقم)6)7491.
للخالصة والبيان

د/نبيل انتك

117 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

STE ELFELLAHI NEGOCE
SARL

تاسيس شركة
تاسيس) تم  بمقت�سى عقد عرفي 

املحدودة،) املسؤولية  ذات  شركة 

 STE االجتماعي) اللقب  ش.ذ.م.م.)

.ELFELLAHI NEGOCE SARL

الشركاء)املساهمون):

ب.ت.و.) الفالحي  سعيد  السيد 

)AB(4426 ....... 922 سهم.

ب.ت.و.) بالح  نادية  السيد 

XA66976 ....... 122 سهم.

املسير))الوحيد):)سعيد الفالحي.

راسما1):)122.222)درهم.

واالجهزة) العقاقير  بيع  (: النشاط)

واملعدات.

املواد الغذائية العامة.

املدة):)99)سنة.

املحل التجاري بتجزئة) (: العنوان)

الحياة رقم)44))عين العودة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

تكتو8ر) (1( بتاريخ) بالر8اط  التجارية 
التجاري) السجل  رقم  تحت  (،(2(2

.132945
للبيان

118 P



عدد)5635 - 11)ر8يع ارو1))144 )2))تكتو8ر)2)2))الجريدة الرسمية   14156

 STE EDIFICATION
INDUSTRY

شركة محدودة املسؤولية
راسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : حديقة تامسنا 
املاسة 2 رقم 79 تمارة

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتمارة)
قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية)
الخصائص) تحمل  والتي  املحدودة 

التالية):
 EDIFICATION (: التسمية)

.INDUSTRY
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية املحدودة.
استيراد) (: االجتماعي) الهدف 
ومواد) االت  وكراء) بيع  وتصدير،)

البناء.
الدراسات التقنية لهياكل املباني.

االعما1 املدنية.
 122.222 (: الشركة) راسما1 

درهم.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.
من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
حديقة تامسنا) (: املقر االجتماعي)

املاسة)2)رقم)79)تمارة.
التسيير):)السيد محمد كيالني.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
سبتمبر) ((2 يوم) بالر8اط  التجارية 

2)2)،)تحت رقم)1293.
للخالصة والتذكير

املسير

119 P

STE BAK MANAGER COMPTABLE
مقرها االجتماعي):)اوالد مطاع تمارة سكتور)3 

رقم))17)الطابق االر�سي)

 STE OTIBENZ
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات شريك وحيد

مقرها االجتماعي : منطقة شارع 
  CYM J5 (( املستقبل رقم 3 مشروع

الر8اط

السجل التجاري رقم : 1)674

 OTIBENZ املنفرذ) الشريك  قرر 

مسؤولية) ذات  شركة  ( (SARL AU

محدودة بشريك وحيد.

منطقة شارع) (: مقرها االجتماعي)

    CYM J5 (((املستقبل رقم)3)مشروع

الر8اط.

رقم) التجاري  بالسجل  واملسجلة 

.674(1

ما يلي):)حل الشركة.

شركة ذات مسؤولية محدودة.

تعيين السيد زهر حسن كمصفي)

للشركة.

شارع) منطقة  في  التصفية  مقر 

    CYM J5 (((املستقبل رقم)3)مشروع

الر8اط.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

سبتمبر) ((2 التجارية بالر8اط بتاريخ)

2)2))تحت رقم)127157.
للنشر واالعالن

120 P

STE BAK MANAGER COMPTABLE

مقرها االجتماعي):)اوالد مطاع تمارة سكتور)3 

رقم))17)الطابق االر�سي)

 STE SOGEBAT

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 

مقرها االجتماعي : رقم 3 حي الوردة 

كيش الوداية تمارة

السجل التجاري رقم : 129679 

الر8اط

 STE املنفرذ) الشريك  قرر 

ذات) شركة  ( ( (SOGEBAT SARL

مسؤولية محدودة.

حي) (3 رقم) (: االجتماعي) مقرها 

الوردة كيش الوداية تمارة.

رقم) التجاري  بالسجل  واملسجلة 

.129679

ما يلي):)حل الشركة.)

شركة ذات مسؤولية محدودة.

نجاة)) شمالني  السيدة  تعيين 

كمصفي للشركة.

مقر التصفية في))رقم)3)حي الوردة)

كيش الوداية تمارة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

سبتمبر) ((2 التجارية بالر8اط بتاريخ)

2)2))تحت رقم)127159.
للنشر واالعالن

121 P

 STE FIDATOP

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك وحيد

مقرها االجتماعي : 76) اقامة النور 

GH شقة رقم 16 (476) مرس الخير 

تمارة

سجل تجاري رقم : 129571الر8اط

 STE املنفرذ) الشريك  قرر 

ذات) شركة  ( (FIDATOP SARL AU

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

اقامة) ((76 (: االجتماعي) مقرها 

النور)GH)شقة رقم)16 )479))مرس)

الخير تمارة.

واملسجلة بالسجل التجاري رقم) (

.129571

ما يلي):)حل الشركة.

شركة ذات مسؤولية محدودة.

تعيين السيد زهر خالد كمصفي)

للشركة.

شارع) منطقة  في  التصفية  مقر 

    CYM J5 (((املستقبل رقم)3)مشروع

الر8اط.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

سبتمبر) ((2 التجارية بالر8اط بتاريخ)

2)2))تحت رقم)127152.
للنشر واالعالن

122 P

CELLULOSE DU MAROC
.S.A

CAPITAL : 651.457.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : ESPACE(LES

 OUDAYA ANGLE AVENUE

 ANNAKHIL ET MEHDI

BENBARKA HAY RIAD

RC(N° :15180 RABAT

الزيادة في راسما1 الشركة
بمقت�سى محضر الجمعية العامة)

 (219 ديسمبر) (9 الغير عادية بتاريخ)

تقرر ما يلي):

الزيادة في الراسما1 الشركة بما)

درهم من تجل) (322.222.222 قدره)
الى) درهم  (351.457.222 من) رفعه 

651.457.222)درهم وذلك باملقاسة)

املقدار) املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة.

يوليو) ((5 املسجل االداري بتاريخ)

في) الزيادة  تحقيق  من  تاكد  ((2(2
من قانون) (6 الراسما1 وتغيير البند)

الشركة كما يلي):

املبلغ) الى  رتسما1  تعيين  يتم 

مقسمة) وهي  درهم  (651.457.222

 122 6.514.572)سهم من قيمة) الى)

درهم،)مرقمة من)1)الى)6.514.472.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بالر8اط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم) ((2(2 سبتمبر) ((9 بتاريخ)

.127196
للخالصة والبيان
املجلس االداري

123 P

STE ATYAF CAR
SARL AU

مقرها االجتماعي : اقامة مريا عمارة 

ب الشقة رقم 5 طريق القنيطرة 

سال

االسا�سي) القانون  ( بمقت�سى)

بتاريخ الر8اط  مدينة  في   املسجل 

 16)يوليو)2)2))قد تم تأسيس شركة)

بالشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الوحيد بمواصفات التالية):
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.STE ATYAF CAR(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) االطار 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الهدف االجتماعي):)كراء)السيارات)

باالعما1) والقيام  سائق  بدون 

املذكورة في القانون االسا�سي لشركة)

بند الهدف االجتماعي.
راسما1) حدد  (: الشركة) راسما1 

درهم) (122.222 مبلغ) في  الشركة 

موزعة كما يلي):

 122.222 رشيد) عتيق  السيد 

درهم.

ومقسمة الى)1222)حصة من فئة)

122)درهم للحصة موزعة كما يلي):

السيد عتيق رشيد)1222)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي من تاريخ التسجيل)

بالسجل التجاري.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل لذى)

املصالح الجبائية.

املقر االجتماعي):)اقامة مريا عمارة)

القنيطرة) الطريق  (5 رقم) الشقة  ب 

سال.

التسيير):)عين السيد سيف الدين)

النوار مسير وحيد للشركة لفترة غير)

محدودة.

التقييد بالسجل التجاري):)لقد تم)

التقييد بالسجل التجاري ملدينة سال)

تحت رقم)31277.

124 P

 STE OMLIKA
SARL

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

(،(2(2 سبتمبر) ((5 بتاريخ) ومسجل 

تم انشاء)شركة محدودة املسؤولية،)

والتي تحمل الخصائص التالية):

.STE OMLIKA SARL(:(التسمية

في) مقاو1  (: االجتماعي) الهدف 

تعما1 البناء)وتشغا1 مختلفة.
 521.222 (: الشركة) راسما1 

درهم.

 1( العمارة رقم) (: املقر االجتماعي)

زنقة) بالبركة  تجزئة  (9 رقم) الشقة 

سيدي بطاش حي االنبعاث سال.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تاريخ التاسيس شركة.

التسيير):)تم تعيين السيد الحاجي)

بوزكراوي) والسيد  عبدالرحمان 

سيدي محمد مسيران للشركة.

االيداع) تم  (: القانوني) االيداع 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

رقم) تحت  (،(2(2 اكتو8ر) (2 بتاريخ)

.35144
مقتطف و8يان

125 P

 STE LC2A INVEST AND

CONSULTING
SARL

CAPITAL : 10.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : 79 AV(IBN(SINA

 2EME(ETAGE(APPT(N°6 AGDAL

RABAT

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالر8اط تم الجمع العام الغير العادي)

 LC(A INVEST AND لشركة)

CONSULTING)ش.م.م.)تقرر ما يلي):

تغيير املقر االجتماعي الى العنوان)

االو1) الطابق  املحيط  حي  (: التالي)

الشقة رقم)5)العمارة)94)زنقة نابولي)

حي املحيط الر8اط.

السعدية) السيدة  من  كل  فوتت 

الشرقاوي) سهير  والسيدة  اشتوك 

يملكونها) التي  الحصص  جميع 

بالشركة لفائدة اوسامة لوكيلي تولي)

املالك) الشريك  االخير  هذا  ليصبح 

لجميع االسهم داخل الشركة.

السيد اوسامة لوكيلي) تعيين  تم 

اولي كمسير وحيد للشركة لفترة غير)

محدودة.

تغيير الشكل القانوني للشركة الى)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

شريك وحيد.

مالءمة القانون االسا�سي للشركة)

طبقا لهذه القرارات.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بالر8اط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،(2(2 تكتو8ر) (( يوم)

.127343
بمثابة مقتطف و8يان

126 P

STE ROBOTECA AFRIC
SARL AU

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

3))شبتمبر)2)2)،)تم تاسيس شركة)

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد،)ذات الخصائص التالية):

 STE ROBOTECA (: التسمية)

.AFRIC SARL AU

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

عقبة) شارع  (46 (: الشركة) مقر 

اكدا1 الر8اط.

جعلت) (: االجتماعي) الهدف 

املغرب) داخل  لها  هدفا  الشركة 

وخارجه إما لحسابها تو لحساب الغير)

تو باالشتراك):

املراقبة) تنظمة  وصيانة  تركيب 

بعد) عن  املراقبة  وتنظمة  بالفيديو 

ونظام االنذار.

وتسويق) وتوزيع  و8يع  استيراد 

االلكترونية) املعدات  وتركيب جميع 

والوسائل) املعلومات  وتكنولوجيا 

تكييف) واجهزة  والبصرية  السمعية 

الهواء،)الخ.

بعد) عن  التحكم  انظمة  تركيب 

والتوقيت) الدخو1  في  والتحكم 

االلكتروني والرقمي.

املدارة) املراقبة  انظمة  تركيب 

وانظمة املراقبة))االلكترونية وتنظمة)

االمن الوقائي.

ومعدات) انظمة  وتوريد  تركيب 

وتخزين) وحفظ  وتسجيل  ملعالجة 

لبيانات) الكابالت  وتوزيع  واسترجاع 

الكمبيوتر الداخلية واملحلية.

ابواب) االتمتة:) تنظمة  تركيب 

ونوافذ ومخارج توتوماتيكية وستارئر)

الكترونية وكاميرات مراقبة.

وعمليات) امني  نظام  تي  تركيب 

عن) وكشف  امنية  ووقاية  تفتيش 

الحريق.

التدريب على االنظمة والتركيبات)

الكيانات) موظفي  وتعزيز  الرقمية،)

واتقان) استخدام  معرفة  حيث  من 

في) الجديدة  املراقبة  تقنيات 

البرمجيات واالجهزة.
رتسما1 الشركة):)122.222)درهم)

مكون من)1222)حصة من فئة)122 

مقسمة) الواحدة  للحصة  درهم 

كالتالي):

 1222 (... العلمي) تحمد  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تاسيس)

شركة.

العلمي) احمد  السيد  (: املسير)

رقم) الوطنية  التعريف  بطاقة 

.A332277

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير الى)31)ديسمبر.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

اكتو8ر) (2 يوم) بالر8اط  التجارية 
رقم التسجيل التجاري رقم) (،(2(2

.146569

127 P

STE OMASOR SYNDIC
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رتسمالها  : 12.222 درهم

مقرها االجتماعي : زنقة الجديدة 

الر8اط

السجل التجاري رقم : 9)779

1)-)بمقت�سى محضر الجمع العام)

تغسطس) (31 في) بالر8اط  املؤرخ 

 OMASOR(2)2)،)قرر شركاء)شركة

محدودة) شركة  (، (SYNDIC
راسمالها)) وحيد،) بشريك  املسؤولية 

مقرها بالر8اط زنقة) درهم،) (12.222
الجديدة،)مسجلة بالسجل التجاري
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تفويت حصص تحد) (،779(9 رقم) (
الى شركة) الشركة  تحويل  الشركاء،)
الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 
الوحيد،)قبو1 استقالة السيدة زهور)
املسعودي من مهام املسير الشريك،)
الزهرة) فاطمة  السيدة  ابقاء)
للشركة،) وحيدة  مسيرة  بنمو�سى،)
صياغة) اعادة  الصالحيات،) تغيير 

القانون االسا�سي للشركة.
توثيقي) عقد  بمقت�سى  (- ((
فاطمة) الصالحي  االستاذة  تلقته 
سبتمبر) ((5 بتاريخ) بالر8اط  موثقة 
 32 بتاريخ) بالر8اط  سجل  (،(2(2
وهبت السيدة زهور) (،(2(2 سبتمبر)
املسعودي،)هبة الرجعة فيها مجموع)
الشركة) في  تمتلكها  التي  الحصص 
حصة،) (52 تي) تعاله،) املذكورة 
فاطمة) السيدة  الوحيدة  لشريكتها 

الزهرة بنمو�سى.
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (3
تمت اعادة) (،(2(2 اكتو8ر) (( بتاريخ)
للشركة) االسا�سي  القانون  صياغة 

املذكورة تعاله.
بالسجل) القانوني  االيداع  تم 
التجاري للمحكمة التجارية بالر8اط)
تحت رقم) (،(2(2 تكتو8ر) (1( بتاريخ)

.4442
128 P

STE BEST FINANCE
SARL

تاسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
وضع) تم  (،(2(2 تغسطس) (31  
ذات) لشركة  االسا�سي  القانون 
بتاريخ)) وذلك  املحدودة  املسؤولية 

املعطيات التالية):
 BEST FINANCE(التسمية):)شركة

.SARL
غرض الشركة):)متعدد الخدمات.
ومكتب) القروض  عمليات 

االستشارات.
(،1 رقم) االر�سي  الطابق  (: املقر)
تجزئة بو8كر النجار،)عمارة رقم)12،)

تابريكت سال املدينة.

ب) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)
99)سنة ابتداء)من تاريخ تسجيلها في)

السجل التجاري.
مبلغ) حدد  (: الشركة) راسما1 
 1222 الى) مقسمة  درهم  (122.222
للواحدة،) درهم  (122 ب) حصة 

مكتتبة ومحررة وموزعة كالتالي):
 522 (.. صفندلة) مفدي  السيد 

حصة.
 522 (.... السيدة سهام صفندلة)

حصة.
املجموع).......)1222)حصة.

التسيير):)مسير وحيد للشركة من)
طرف السيد مفدي صفندلة الحامل)
 D555945 رقم) الوطنية  للبطاقة 

ملدة غير محدودة.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
تكتو8ر) (2 بتاريخ) بسال  االبتدائية 
وسجلت) (413 رقم) تحت  (،(2(2
الشركة بالسجل التجاري تحت رقم)

.3(273
مقتطف قصد االشهار

129 P

شركة العورف 
شركة ذات مسولية محدودة

بشريك وحيد
راسمالها : 522.222 درهم

مقرها االجتماعي  : رقم )1 امليناء 
الجديد اكادير

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
لشركة) (،(212 فبراير) ((6 املؤرخ في)

العورف تمت املصادقة على ما يلي):
تجديد مهام املسير الوحيد السيد)
محدودة) غير  ملدة  سعيد  العورف 
املسير) بامضاء) ملزمة  والشركة 

الوحيد السيد العورف سعيد.
بعد) االسا�سي  القانون  تجديد 

التعديالت القانونية للشركة.
بكتابة) القانونية  االيداع  تم 
بأكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (،(219 مارس) ((2 بتاريخ)

.21(12
بمثابة مقتطف و8يان

املسير

130 P

STE CABINET AL JARROUDI

(4 AVENUE 12 NOVEMBRE NADOR

TEL(:(05.36.60.40.34

FAX(:(05.36.33.34.42

EMAIL:(cabinetaaljarroudi2@gmail.com

STE HOUDA PROMO
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

راسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : تجزئة اوندا بقعة 

رقم 46 قطعة رقم 5 حي املطار 

الناظور

السجل التجاري رقم : 7)192

تعديل
العادي) العام  الجمع  بمقت�سى 

املنعقد بتاريخ فاتح تكتو8ر) للشركاء)

 HOUDA PROMO لشركة) ((2(2

تقرر ما يلي):

الحصص) تفويت  على  املصادقة 

االجتماعية.

استقالة وتعيين مسير.

تبني القانون الجديد للشركة.

لاليداع) الصالحيات  كل  منح 

والنشر.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

(،(2(2 تكتو8ر) (9 بتاريخ) بالناظور 

تحت رقم)5)33.
الجل النشر والتبليغ

131 P

STE FRIGOS BOULGOUT
SARL AU

CAPITAL : 2.100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : COMMUNE

 BOUKNADEL TRIBUE DES

AMEURS SALE

تعديل
العام) الجمع  محضر  بموجب 

 FRIGOS الشركة) بمقر  االستثنائي 

BOULGOUT)بتاريخ)32)ماي)219)،)

تم االتفاق على تغييرات في الشركة)

ذات املسؤولية املحدودة كما يلي):

اجتماعية) حصة  ((122 تفويت)

وفاء) الصالحي  السيدة  طرف  من 

لصالح السيد بولكوط رحا1.

تحيين القانوني االسا�سي للشركة)

مع التغييرات السابقة.

التجارية) باملحكمة  التقييد  تم 

تحت) ((219 يوليو) (12 بتاريخ) بسال 

رقم)33152)رقم التسجيل)532.

132 P

STE CYBERVALUE

SARL

تاسيس شركة
املؤرخ) العرفي  العقد  بمقت�سى 

بتاريخ)13)فبراير)2)2))قد تم))تاسيس))

شركة ذات املسؤولية املحدودة التي)

تحمل الخصائص التالية):

.CYBERVALUE SARL(:(التسمية

الصفة القانونية):)شركة محدودة)

املسؤولية.

املعلوميات،) (: االجتماعي) الهدف 

تثبيث االجهزة والبرامج.

 122.222 (: الشركة) رتسما1 

درهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

:)زنقة الخطوات،) املقر االجتماعي)

اكدا1) (4 الطابق) (،9 رقم) عمارة 

الر8اط.

السعيد) السيد  (: التسيير)

الفضو1.

قد تم االيداع القانوني بالسجل)

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

بالر8اط بتاريخ)5)تكتو8ر)2)2)،)تحت)

رقم)146425.

133 P
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SOCIETE CHAIBI CAR
 SOCIETE A RESCPONSABILITE

LIMITEE

AU(CAPITAL(DE 100.000 DH

 4 RES(BAB(FATH(MAG 11 SIDI

MOUSSA SALE

يوم حرر  عرفي  عقد   بمقت�سى 

بسال تم تأسيس) ((2(2 سبتمبر) (11  

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بالخصائص التالية):

.CHAIBI CAR(التسمية):)شركة
بدون) السيارات  كراء) (: الهدف)

سائق.
رتسما1 الشركة):)122.222)درهم)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)درهم للحصة الواحدة مقسمة)

على الشركاء)كاآلتي):

السيد سعد شعيبي)522)حصة.

السيد سفيان عتيق)522)حصة.

باب) إقامة  (4 (: االجتماعي) املقر 

الفتح املحل)11)سيدي مو�سى سال.

التسيير):)سعد شعيبي.

املدة):)مدة الشركة)99)سنة.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بسال تحت رقم)

.3(241
بمثابة مقتطف و8يان

134 P

S&A COMPANY
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

بناء)على عقد عرفي تعلن القانون)

ارسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

بشريك واحد ذات املميزات التالية):

 S&A(COMPANY(SARL(:(االسم

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  (AU

بشريك واحد.

املوضوع):)

واستقبا1) االتصا1  خدمة 

املكاملات.

مجا1) في  واالرشادات  النصائح 

االتصا1.

التجارة االلكترونية.

استيراد وتصدير ارثاث.

املقر االجتماعي):)عمارة)32)شقة)2 

موالي احمد الوكيلي حسان الر8اط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
الرتسما1):)122.222)درهم مكون)

من)1222)حصة قيمة كل واحدة منها)

122)درهم.

تسيير الشركة وإدارتها) (: التسيير)

فضيس) السيد سالم  تصرف  تحت 

للشركة) ارسا�سي  للقانون  طبقا 

الكاملة وذلك ملدة غير) مع السلطة 

محدودة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

القانوني) اإليداع  تنجز  (: اإليداع)

لجهة) لالستثمار  الجهوي  باملركز 

الر8اط بتاريخ))1)تكتو8ر)2)2))تحت)

السجل التجاري رقم)146619.

135 P

CONSMART BUILDING
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بناء)على عقد عرفي تعلن القانون)

ارسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):

 CONSMART (: االسم)

ذات) شركة  (BUILDING SARL

مسؤولية محدودة.

املوضوع):)

ارعما1) في  العامة  التجارة 

العقارية.

تشغا1 البناء.

تنواع) جميع  وتصدير  استيراد 

البضائع.

إدارة وتسيير العقار.
املقر االجتماعي):)زنقة سبو عمارة)

2)شقة)))تكدا1 الر8اط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

الرتسما1):)122.222)درهم مكون)
من)1222)حصة قيمة كل واحدة منها)

122)درهم.
تسيير الشركة وإدارتها) (: التسيير)
عبد) االدري�سي  السيد  تصرف  تحت 
الحق طبقا للقانون ارسا�سي للشركة)
الكاملة وذلك ملدة غير) مع السلطة 

محدودة.
السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.
القانوني) اإليداع  تنجز  (: اإليداع)
لجهة) لالستثمار  الجهوي  باملركز 
تحت) ((2(2 فبراير) (4 الر8اط بتاريخ)

السجل التجاري رقم)513)14.
136 P

 TRANS HADOUZ شركة
SERVICE

ش.م.م
شركة محدودة مسؤولية
رتسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : توالد توجيه بلوك 
1 رقم 2)4 شقة ) القنيطرة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 (2(2 سبتمبر) ((5 التأسي�سي بتاريخ)
لشركة) تسا�سي  نظام  وضع  تم 
املميزات) ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية):
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.
نقل) مقاو1  (: االجتماعي) الهدف 
النقل) خدمات  تقديم  (- ارفراد)

الخاصة.
 TRANS HADOUZ (: التسمية)

.SERVICE
توالد  القنيطرة  (: االجتماعي) املقر 

توجيه بلوك 1 رقم 2)4 شقة ).
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تقييدها بالسجل التجاري.
في) محدد  (: االجتماعي) الراسما1 
 1222 إلى) مقسمة  درهم  (122.222
للحصة) درهم  (122 فئة) من  حصة 
وموزعة) محررة  جميعهها  الواحدة 

على الشكل التالي):

222)حصة في ملكية السيد هذوز)

سفيان.

السيدة) ملكية  في  حصة  ((22

نظيرة السعداوي.

السيد) الشركة  عينت  (: التسيير)

غير) ملدة  لها  كمسير  سفيان  هذوز 

محدودة.

القانوني) لالحتياط  (5% (: ارر8اح)

والباقي ينقل.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

رقم) تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

بتاريخ (559(3 التجاري)  السجل 

 2)تكتو8ر)2)2).

137 P

 FEKASIAFKAK شركة

SANITAIR
ش.م.م

شركة محدودة مسؤولية

رتسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : الشارع 3 رقم )4 

املدينة القديمة القنيطرة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

تغسطس) (11 بتاريخ) التأسي�سي 

2)2))تم وضع نظام تسا�سي لشركة)

املميزات) ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية):

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية.

تاجر ارجهزة) (: الهدف االجتماعي)

وارجهزة) اردوات  بيع  (- واردوات)

املنزلية.

 SOCIETE (: التسمية)

.FEKASIAFKAK SANITAIR SARL

املقر االجتماعي):)القنيطرة الشارع 

3 رقم )4 املدينة القديمة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تقييدها بالسجل التجاري.
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في) محدد  (: االجتماعي) الراسما1 
 1222 إلى) مقسمة  درهم  (122.222
للحصة) درهم  (122 فئة) من  حصة 
وموزعة) محررة  جميعهها  الواحدة 

على الشكل التالي):
السيد) ملكية  في  حصة  (752

جراري عبد العالي.
22))حصة في ملكية السيدة آيت)

العربي اسما.
السيد) الشركة  عينت  (: التسيير)
جراري عبد العالي كمسير لها ملدة غير)

محدودة.
القانوني) لالحتياط  (5% (: ارر8اح)

والباقي ينقل.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 
رقم) تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 
بتاريخ (56577 التجاري)  السجل 

 13)تكتو8ر)2)2).
138 P

STE AQUAREVE
SARL A ASSOCIE UNIQUE
السجل التجاري رقم 9)475

للجمع) قانوني  محضر  بمقت�سى 
مارس) (16 في) العادي  غير  العام 
في العادي  العام غير  والجمع  ((2(2 
4))يوليو)2)2))قرر الشريك الوحيد)

ما يلي):
السيد معاد حلي قرر بيع جميع)
بلمدني،) مروان  السيد  إلى  تسهمه 
التقسيم الجديد عند مروان بلمدني)
لسهم) درهم  (122 بـ) سهم  (1222

الواحد.
بلمدني) مروان  السيد  تعيين 

كمسير للشركة.
من) حلي  معاد  السيد  استقالة 

مهام التسيير.
اعتما

)عقد جديد منقح.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط للمحكمة التجارية بمكناس.
139 P

HUIS INVEST
تأسيس شركة

تبعا للعقد العرفي بتاريخ)5)تكتو8ر)
تم وضع قوانين الشركة ذات) ((2(2

املميزات التالية):
.HUIS INVEST(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
يتعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب تو خارجه):
جميع ارنشطة املتعلقة بالبناء.

املقر الرئي�سي):)تجزئة موالي رشيد)
مجموعة)L)رقم)174)العيون.

الرتسما1):)حدد في مبلغ)522.222 
حصة من) (5222 إلى) درهم مقسمة 
فئة)122)درهم للواحدة في ملك عبد)

الحق خياط.
السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

عبد الحق خياط.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (1( بتاريخ)
رقم) تجاري  سجل  ((2(2/(422

.33329
140 P

FASTROON
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتاريخ العرفي  للعقد   تبعا 
تم وضع قوانين) ((2(2 سبتمبر) (16  

الشركة ذات املميزات التالية):
.FASTROON(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة.

تصدير،) استيراد،) (: املوضوع)
ارجهزة) وتوزيع  تسويق  بيع،) شراء،)

االلكترونية واملنزلية.
قطع) جميع  واستيراد  بيع  شراء،)
قطع) تنواع  وجميع  السيارات  غيار 
الغيار املستخدمة في الزراعة وتجهيز)
ارغذية والصناعة وارجهزة املنزلية..)

إلخ.

مكة) شارع  ((2 (: الرئي�سي) املقر 
حي) (17 رقم) مكتب  ارو1  الطابق 

الفتح العيون.
الرتسما1):)حدد في مبلغ)122.222 
حصة من) (1222 إلى) درهم مقسمة 
مقسمة) للواحدة  درهم  (122 فئة)

كاآلتي):
 522 الحجوجي) محمد  السيد 

حصة.
 522 الطالب) بن  احمد  السيد 

حصة.
السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)
بن) احمد  والسيد  الحجوجي  محمد 

الطالب.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (1( بتاريخ)
وتم تسجيلها بالسجل) ((2(2/(424
التحليلي عدد) الرقم  التجاري تحت 

.33371
141 P

 UNIVERS REPARATION
MARITIME (URM(

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 1( بتاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 
قوانين) وضع  تم  ((2(2 تكتو8ر)

الشركة ذات املميزات التالية):
 UNIVERS (: التسمية)
 REPARATION MARITIME

.((URM
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
والصيانة) اإلصالح  (: املوضوع)

البحرية والصناعية.
صناعة تطقم الصفائح املعدينة.

صيانة القوارب املختلفة...)إلخ.
بوملان زنقة  (: الرئي�سي)  املقر 

رقم)27)حي خط الرملة)1)العيون.
الرتسما1):)حدد في مبلغ)122.222 
حصة من) (1222 إلى) درهم مقسمة 
مقسمة) للواحدة  درهم  (122 فئة)

كاآلتي):

السيد كوثر فرداني)922)حصة.

السيد محمد ايكر)122)حصة.

تسير من طرف السيدة) (: اإلدارة)

كوثر فرداني.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (1( بتاريخ)

وتم تسجيلها بالسجل) ((2(2/(426

التحليلي عدد) الرقم  التجاري تحت 

.33367

142 P

INTERIEUR DARNA
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 (2 بتاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين) وضع  تم  ((2(2 سبتمبر)

الشركة ذات املميزات التالية):

.INTERIEUR DARNA(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املوضوع):)

وتصدير) استيراد  بيع،) شراء،)

املنزلية) ارجهزة  جميع  وتسويق 

واملفروشات واردوات املنزلية وارثاث)

واملعدات املكتبية واللوازم.

املتعلقة) العمليات  من  نوع  تي 

بالتقسيم والترويج العقاري وتطوير)

التقسيم).....)إلخ.
املقر الرئي�سي):)زنقة اكفو1 رقم)2 

حي خط الرحملة)1)العيون.

الرتسما1):)حدد في مبلغ)122.222 

حصة من) (1222 إلى) درهم مقسمة 

مقسمة) للواحدة  درهم  (122 فئة)

كاآلتي):

السيد فؤاد بناني)352)حصة.

 (52 الحمزاوي) سعيد  السيد 

حصة.

 (22 ملبشر) بوشعيب  السيد 

حصة.
الحمزاوي) الصمد  عبد  السيد 

22))حصة.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

فؤاد بناني.
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بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (1( بتاريخ)

وتم تسجيلها بالسجل) ((2(2/(425

التحليلي عدد) الرقم  التجاري تحت 

.33359

143 P

STE SOPIYAD
SARL

رتسمالها : 1.122.222 درهم

مقرها : شارع املسيرة الخضراء زنقة 
الدار البيضاء رقم 61 املر�سى العيون

تعديل قانوني
بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

تمت املصادقة من) ((2(2 تكتو8ر) (2

طرف الشركاء)على ما يلي):

تم) (: اجتماعية) حصص  تفويت 

 122 بقيمة) حصة  (3632 تفويت)

درهم للواحدة كما يلي):

من طرف السيد احمد الدخامة)

جما1) قوبع  السيد  لصالح  بناني 

الدين.

السيد اد الرايس) ابقاء) (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  محمد 

محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بتاريخ بالعيون  االبتدائية   باملحكمة 

)1)تكتو8ر)2)2))تحت رقم)413)/2)2).
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 GRANDS RESEAUX DIVERS

 DE GENIE CIVIL SAHARA

«GRDGCS»

تعديالت قانونية
 GRANDS RESEAUX (: التسمية)

 DIVERS DE GENIE CIVIL

.«SAHARA(«GRDGCS

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
بوملان زنقة  (: الرئي�سي)  املقر 

رقم)16)حي خط الرملة)1)العيون.

الجمع) ملداوالت  طبقا  (: املوضوع)

 (2(2 تكتو8ر) (1( الغير عادي بتاريخ)

قرر السيد قاسمي العربي ما يلي):

للشركة) جديدة  تنشطة  إضافة 

وهي):)جميع ارنشطة املتعلقة بالنقل.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (1( بتاريخ)

.(2(2/(427
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 AABBOUB GUEMIH

SERVICES

SARL

تأسيس شركة
 (9 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) إحداث  تقرر  ((2(2 سبتمبر)

محدودة خصائصها) مسؤولية  ذات 

كالتالي):

 AABBOUB (: الشركة) تسمية 

.GUEMIH SERVICES * AGS

نشاط الشركة):)ارشغا1 العامة،)

خدمات النظافة والبستنة.

43)زنقة تكلمان) (: املقر االجتماعي)

 (( سيدي علي الطابق الثالث شقة)

تكدا1 الر8اط.

املدة):)99)سنة.

درهم) (122.222 (: الرتسما1)

محررة بالكامل.

وزع الرتسما1) (: توزيع الرتسما1)

 122 1222)حصة قيمة كل منها) إلى)

درهم في ملكية السيد عبد الرحيم)

اعبوب والسيد عبد هللا كميح.

الرحيم) عبد  السيد  (: التسيير)

اعبوب.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) للمحكمة  التجاري 

بتاريخ (146(55 رقم) تحت   بالر8اط 

 9))سبتمبر)2)2).
للخالصة والنشر
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 PEAQOCK FINANCIAL

MAROC
SA

تعديالت قانونية
االستثنائي) العام  الجمع  إثر  على 

 PEAQOCK شركة) ملساهمي 

شركة) (FINANCIAL MAROC

رتسمالها) البالغ  االسم  مجهولة 

مقرها) والكائن  درهم  (322.222

))حي) االجتماعي بزنقة تطوان عمارة)

السعادة الطابق الثالث العيون تقرر)

ما يلي):

مقر) بنقل  املتعلق  القرار  إلغاء)

موالي) حي  (: العنوان) إلى  الشركة 

رشيد شارع محمد الزرقطوني زنقة)

RDC1(الشوقاني عمارة الشريف رقم 

العيون والذي تم اعتماده في االجتماع)

والذي) السابق  العادي  غير  العام 

في العيون  في  محاضره  تسجيل   تم 

3)مارس)2)2))وقرار نقل مقر الشركة)

رقم) (SA (: إلى العنوان الجديد التالي)

51)تجزئة املستقبل العيون.

عن) الشركة  حصص  تعديل 

طريق تحويل ارسهم بين املساهمين)

سهم) (7(2 نقل) (: التالي) النحو  على 

من مجموع تسهم حميدة الدرهم إلى)

سهما)) (362) الدرهم) رقية  السيدة 

والسيد عاد1 دياني)(362)سهما).

الحفاظ على القرارات ارخرى التي)

القانوني) الشكل  (تحويل  ذكرها) تم 

االسم) مجهولة  شركة  من  للشركة 

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة،)

تغيير االسم،)توسيع نشاط الشركة،)

غير) العام  االجتماع  خال1  اإلدارة))

تسجيل) تم  والذي  السابق  العادي 

محاضره في العيون)3)مارس)2)2).

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (9 بتاريخ)

.(2(2/(623
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STE SOGEFICOM

عقد التسيير الحر

السجل التجاري رقم )3356

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

اتفق السيد عال1) ((2(2 يوليو) (15

وتيضا) التجاري  املحل  مالك  التازي 

ارصل التجاري ملقهى العر8ة الذهبية)

حسبما يشهد بذلك السجل التجاري)

زنقة) (44 برقم) الكائن  (3356( رقم)

عبد العزيز بوطالب املدينة الجديدة)

فتيحة) السيدة  مع  اتفق  فاس 

الصفريوي) توفيق  والسيد  ارحوا1 

الذهبية) العر8ة  مقهى  تسيير  على 

على تساس السومة الكرائية قدرها)

11.222)درهم شهريا.
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D.S.T.O. TRAVAUX

SARL AU

تأسيس شركة
 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ

قانون) وضع  ((2(2 تكتو8ر) (2

املسؤولية) محدودة  لشركة  تسا�سي 

تحمل) التي  الوحيد  املساهم  ذات 

الخصائص التالية):

 D.S.T.D TRAVAUX (: التسمية)

.SARL AU

شارع تطوان) (1( (: املقر الرئي�سي)

فيال ديريش حسان الر8اط.

النشاط):)تعما1 تشييد املباني.

الرتسما1):)12.222)درهم.

الشركة) إدارة  يتم  (: التسيير)

وإدارتها من قبل السيد سمير دوش)

ملدة غير محدودة.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

تكتو8ر) (2 بتاريخ) بالر8اط  االبتدائية 

.(2(2

رقم السجل التجاري):)146577.

149 P
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ISMA PARADISE
شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها االجتماعي قدره 122.222 

درهم

املقر االجتماعي : 46 شارع 

الزرقطوين مكتب 16-15 الطابق 6 

الدار البيضاء

في  عمال بعقد خاص تم توقيعه 

تم تأسيس شركة) ((2(2 سبتمبر) (4  

تتمثل) محدودة  مسؤولية  ذات 

خصائصها فيما يلي):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤولية محدودة.

من) الغرض  (: الشركة) تهداف 

املغرب في  القيام سواء)  الشركة هو 

تو في الخارج إما نيابة عنها تو نيابة عن)

تطراف ثالثة بالعمليات التالية):

الشركة العامة للهندسة املدنية،)

الخاصة) املباني  تو  العامة  ارشغا1 

لجميع الهيئات الحكومية.

الترويج العقاري بجميع تشكاله.

جميع العقارات الحضرية) اقتناء)

تو القروية املبنية تو غير املبنية بهدف)

إعادة بيعها كما هي تو بعد املعالجة.

االستحواد بأي طريقة كانت وفقا)

بسيط من) للوائح املعمو1 بها لجزء)
رتس املا1 يمنح السيطرة تو املشاركة)
تو جزء)تصغر من رتس املا1 تو تصو1)

جميع الشركات تو الشركات املدرجة)

تو غير املدرجة.

جميع معامالت البورصة وكذلك)

 إدارة املحافظ لحسابه الخاص تو نيابة

عن تطراف ثالثة.

التجارية) العمليات  عموما جميع 

العقارية) تو  املنقولة  تو  املالية  تو 

املتعلقة بشكل مباشر تو غير مباشر)

كليا تك جزئيا بأحد تهداف الشركة)

والتي) صلة  ذات  تو  مماثلة  و8أشياء)

وتنمية) النمو  تعزز  تن  املحتمل  من 

الشؤون االجتماعية.

شارع) (46 (: االجتماعي) املقر 

 6 الطابق) (16-15 الزرقطوني مكتب)

الدار البيضاء.

99)سنة من تاريخ تسجيل) (: املدة)

الشركة بالسجل التجاري.

للشركة) قدمت  (: املساهمات)

املساهمات النقدية التالية من خال1):

 122 السيد يونس السا�سي مبلغ)

درهم.

بمبلغ) (ANFA REALTIES شركة)

99.922)درهم.

في املجموع مبلغ)122.222)درهم.

تم تحديد) (: الرتسما1 االجتماعي)
درهم) (122.222 بمبلغ) املا1  رتس 
متساوي) سهم  (1222 إلى) مقسمة 

للسهم) درهم  ((122) اسمية) بقيمة 

مكتتب بها بالكامل من قبل الشركاء،)

مدفوعة بالكامل ومخصصة للشركاء)

بما يتناسب مع مساهمات كل منهم)

وهي):

للسيد يونس السا�سي)1)سهم.

 ANFA REALTIES 999 شركة)

سهم.

في املجموع)1222)سهم.

السا�سي،) يونس  السيد  (: املسير)

 12 مواليد) من  الجنسية،) مغربي 

الحامل) بالدار البيضاء) (1972 فبراير)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

BJ(25236)والساكن بالدار البيضاء)
زنقة ليير يال كليبتو تنفا.

التقييد) رقم  (: القانوني) اإليداع 

 بالسجل التجاري باملحكمة االبتدائية

بالدار البيضاء)تحت رقم)473395.
من تجل التلخيص والنشر

التسيير
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ANIMAL SHOP
SARL

رتسمالها 12.222 درهم

تفويت حصص
تعيين مسير جديد

تغيير الشكل القانوني للشركة
إعادة النظام ارسا�سي للشركة

تبعا ملقتضيات الجمع العام غير)

تغسطس) (5 بتاريخ) املؤرخ  العادي 

2)2))قرر شركاء)الشركة ما يلي):

السيد) فوت  (: حصص) تفويت 
حصة) (522 اسماعيل) بنسلطانة 
يملكها في الشركة إلى السيد جيرمي)
درهم) (52.222 قدره) بمبلغ  الباز 
و8ذلك تصبح رتسما1 الشركة مقسم)

على الشكل التالي):
 522 السيد بنسلطانة اسماعيل)

حصة.
السيد جيرمي الباز)522)حصة.

من) (7 و) (6 الفصلين) تعديل  وتم 
القانون ارسا�سي للشركة.

الباز مسيرا) السيد جيرمي  تعيين 
ثاني للشركة ملدة غير محدودة وعليه)
القانون) من  (13 الفصل) تعديل  تم 

ارسا�سي للشركة.
تغيير الشكل القانوني للشركة إلى)

شركة ذات املسؤولية املحدودة.
ارسا�سي) النظام  إعادة  إقرار 

للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالر8اط تحت رقم)127467 

بتاريخ)7)تكتو8ر)2)2).
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مكتب امودح للحسابات والدراسات الجبائية)
والقانونية

زاوية باترنون واالسكندرية عمارة لينا)II)شقة)) 
B)حي املستشفيات الدار البيضاء

الهاتف):)65.92.)2.))2

LA COSTUMERIE
إنشاء شركة محدودة املسؤولية 

بشريك واحد
في ) شارع الحاج الجياللي العوفير إقامة 

 بو1 دور B الطابق الثاني شقة 36
الدار البيضاء

 بمقت�سى عقد عرفي بالدار البيضاء
تم) ((2(2 سبتمبر) (15 في) مؤرخ 
تحرير نظام تسا�سي لشركة محدودة)
خاصياتها) واحد  بشريك  املسؤولية 

كالتالي):
 LA COSTUMERIE (: التسمية)

ش.م.م بشريك واحد.
الشركة) (مختصر)) (: الغرض)

حددت هدفها االجتماعي في):
شراء) تصنيع،) تصدير،) استيراد،)

و8يع جميع املنتجات والخدمات.

 الحياكة،)تصميم النماذج،)الطباعة

الخياطة،) التطريز،) النسيجية،)

وجميع) النماذج  إنشاء) التصميم،)

 ارنشطة الصناعية،)الحرفية،)التجارية

النسيج) بقطاع  املتعلقة  والخدمية 

والجلود.

جميع) وتشغيل  تأجير  إنشاء،)

بصناعة) املتعلقة  واملصانع  الورش 

وكذلك) النسيج  الغز1،) املالبس،)

الطبيعية) املنتجات  من  الطباعة 

جميع) وكذلك  االصطناعية  تو 

باملالبس) املتعلقة  الصناعات 

واملنسوجات.

الخاصة) املعامل  كافة  تشغيل 

وتنظيم) والجلود  النسيج  بقطاع 

ارنشطة التدريبية في هذا املجا1.

التشغيل،) الشراء،) االستيراد،)

الدولية بشكل عام) التوزيع والتجارة 

واملواد) الخام  املواد  تنواع  لجميع 

 االستهالكية واملنتجات النهائية ونصف

املعدات) جميع  وكذلك  املصنعة 

صناعة) تو  لتجارة  الالزمة  واردوات 

املنسوجات والجلود.

جميع عمليات الدراسة والتمثيل)

والشحن) والسمسرة  والوساطة 

 والعموالت املتعلقة بارنشطة املحددة

تعاله.

االستحواذ على حصة تو مصلحة)

جميع) في  ارشكا1  من  شكل  بأي 

التجارية ارعما1  تو   الشركات 

التجارية) ارعما1  تو  املؤسسات  تو 

ذات ارغراض املماثلة تو التكميلية تو)

ذات الصلة.

املعامالت) جميع  عام  وبشكل 

 التجارية والصناعية واملالية واملنقولة

تو) مباشر  بشكل  املتعلقة  والعقارية 

غير مباشر كليا تو جزئيا بأحد ارشياء)

املذكورة تعاله تو التي من املحتمل تن)

تعزز تطوير الشركة.

الحاج) شارع  (( (: املقر االجتماعي)

 B دور) بو1  إقامة  العوفير  الجياللي 

الطابق الثاني شقة)36)الدار البيضاء.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التسجيل في السجل التجاري.
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في) حدد  (: االجتماعي) الرتسما1 

 1222 على) مجزتة  درهم  (122.222

للحصة) درهم  (122 فئة) من  حصة 

انيس) للسيد  كلها  اسندت  الواحدة 

دغار.

للسيد) التسيير  تسند  (: التسيير)

انيس دغار.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء.
قصد النشر واالعالن
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مكتب امودح للحسابات والدراسات الجبائية)

والقانونية

زاوية باترنون واالسكندرية عمارة لينا)II)شقة)) 

B)حي املستشفيات الدار البيضاء

الهاتف):)65.92.)2.))2

A.I.A PRO

إنشاء شركة محدودة املسؤولية 
بشريك واحد

)33 شارع ابراهيم الروداني إقامة 

 ريحان الطابق 5 رقم 1)

الدار البيضاء

 بمقت�سى عقد عرفي بالدار البيضاء

تم) ((2(2 تغسطس) ((( في) مؤرخ 

تحرير نظام تسا�سي لشركة محدودة)

خاصياتها) واحد  بشريك  املسؤولية 

كالتالي):

ش.م.م) (A.I.A PRO (: التسمية)

بشريك واحد.

الغرض):)(مختصر))بشكل مباشر)

تو غير مباشر في املغرب والخارج):

الطرق) وتعما1  البناء) تعما1 

والتنمية املختلفة.

والدراسات) الهندسية  ارنشطة 

والتحليالت) الرقابة  وتنشطة  الفنية 

التشييد) بقطاعات  املتعلقة  الفنية 

والبناء)وارشغا1 العامة والعقارات.

ري) والتمثيل  والتكليف  التداو1 

منتج تو خدمة.

املقاوالت العامة لجميع الحرف في)

مجل البناء)وارشغا1 العامة.

 الخبرة واإلدارة واملشورة واملساعدة

العامة) وارشغا1  البناء) مجاالت  في 

والعقارات.

البناء) وتنسيق  وتوجيه  جدولة 

وارشغا1 واملشاريع العامة والعقارية.

تبحاث السوق واملنتوجات.

جميع عمليات الدراسة والتمثيل)

والشحن) والسمسرة  والوساطة 

 والعموالت املتعلقة بارنشطة املحددة

تعاله.

االستحواذ على حصة تو مصلحة)

الشركات) جميع  في  كان  شكل  بأي 

املؤسسات) تو  التجارية  ارعما1  تو 

ارغراض) ذات  التجارية  ارعما1  تو 

املماثلة تو التكميلية تو ذات الصلة.

املعامالت) جميع  عام  وبشكل 

 التجارية والصناعية واملالية واملنقولة

مباشر) بشكل  املتعلقة  والعقارية 

بأحد) جزئيا  تو  كليا  مباشر  غير  تو 

ارنشطة املذكورة تعاله تو التي من)

املحتمل تن تعزز تطوير الشركة.

شارع   33(: االجتماعي) املقر 

ريحان  إقامة  الروداني  ابراهيم 

الطابق 5 رقم 1))الدار البيضاء.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التسجيل في السجل التجاري.

في) حدد  (: االجتماعي) الرتسما1 

 1222 على) مجزتة  درهم  (122.222

للحصة) درهم  (122 فئة) من  حصة 

الواحدة اسندت كلها للسيدة ايمان)

بن جلون.

للسيدة) التسيير  تسند  (: التسيير)

ايمان بن جلون.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء.
قصد النشر واالعالن
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KHATAWAT HOLDING
 SOCIETE A RESCPONSABILITE

LIMITEE
AU(CAPITAL(DE 100.000 DH
 SIEGE(SOCIAL : 30 AVENUE
 OQBA(APPT(N° 12 BIS 4éme

 ETAGE RESIDENCE NIL AGDAL
RABAT

RC : 135655
تقويت حصص اجتماعية

 KHATAWAT اتخذ شركاء)شركة)
الجمع) خال1  (HOLDING SARL
تغسطس) (7 العام االستثنائي بتاريخ)

2)2))القرارات التالية):
 اإلقرار بتفويت حصص اجتماعية
البائع) اسماهري  الطاهر  السيد  بين 
 والسيد عبد الحافظ العسري املفوت

إليه.
اإلقرار في االجتماع على تن جميع)
الشريك) بيد  ستصبح  الحصص 
الوحيد السيد عبد الحافظ العسري.
الشركة) ستستمر  لذلك  وفقا 
ذات) كشركة  وتعمل  الوجود  في 
مسؤولية محدودة من شريك واحد.

الطاهر) السيد  املسير  استقالة 
عبد) السيد  وتعيين  اسماهري 
لبطاقة) الحامل  العسري  الحافظ 
 JB342(46 رقم) الوطنية  التعريف 

كمسير وحيد للشركة.
تحيين النظام ارسا�سي.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
التجارية بالر8اط تحت رقم)127555 

بتاريخ))1)تكتو8ر)2)2).
مقتطف من تجل االشهار
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 MAROCAINE FINANCE
SERVICE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الواحد ش.م.م ش.و

مقرها االجتماعي : حي املنزه إقامة 
التوفيق ت 3 املحل رقم 5 عين عتيق 

تمارة
سجلها التجاري 3727)1 تمارة

املؤرخ) العام  الجمع  بمقت�سى 
قرر املسير) ((219 ديسمبر) (3 بتاريخ)
التعديالت) الغزواني  الكريم  عبد 

التالية):

فسخ الشركة السابق روانه.

تعيين السيد عبد الكريم الغزواني)

كمصفي الشركة.

إقامة) املنزه  حي  (: التصفية) مقر 

5)عين عتيق) 3)املحل رقم) التوفيق ت)

تمارة.

براءة املصفي السيد عبد الكريم)

الغزواني.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تكتو8ر) (1( بتاريخ) (4112 رقم) تحت 

.(2(2
عن النسخة والنص

155 P

 STE HILTON TRAVAUX

DIVERS
في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

31)تغسطس)2)2))بالقنيطرة قد تم)

وضع القانون ارسا�سي لشركة تحمل)

الخصائص التالية):

 STE HILTON (: التسمية)

.TRAVAUX DIVERS

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

تشغا1) (: االجتماعي) الهدف 

مختلفة املتعلقة بأعما1 البناء.

الحدائق) وصيانة  تزيين  تشغا1 

واملنتزهات.
درهم) (122.222 (: املا1) رتس 

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)درهم للحصة الواحدة مقسمة)

كما يلي):

السيد جواد بنيطو)122)حصة.

السيد هشام بنيطو)922)حصة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

السنة كل  من  ديسمبر  (31  إلى)

ما عدا السنة ارولى تبتدئ من تاريخ)

التسجيل.

نسيم) إقامة  (: االجتماعي) املقر 

 135 6)عمارة ج بلوك د شقة) البحر)

بير رامي الغر8ية القنيطرة.
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التسيير):)جواد بنيطو.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

 (2(2 بالقنيطرة بتاريخ فاتح تكتو8ر)

تحت رقم)2)32.
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STE KHAM PROMOTION
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بموجب 

9)سبتمبر)2)2))باملحمدية تم تأسيس)

املحدودة املسؤولية  ذات   شركة 

ذات الشريك الوحيد بالخصوصيات)

التالية):

(: االجتماعي) املوضوع 

.PROMOTEUR IMMOBILIER

التجارية) العمليات  كل  وعموما 

غير) تو  املنقولة  واملالية  والصناعية 

بصفة) يتعلق  ما  وجميع  املنقولة 

بالنشاط) مباشرة  غير  تو  مباشرة 

اللوازم) استيراد  خصوصا  املزاو1 

املستخلصة إلنجاز هذا النشاط.

 STE KHAM (: التسمية)

.PROMOTION SARL AU

 BD  11  : االجتماعي  املقر 

 MOKHTAR SOUSSI HASSANIA

 EXTENSION EL ALIA

.MOHAMMEDIA

املدة : 99 سنة.

درهم   122.222  : الرتسما1 

مقسمة إلى 1222 حصة بـ 122 درهم 

الشركاء  على  مقسمة  حصة  لكل 

كالتالي :

السيد DRISS EL KADI تساهم بـ 

122.222 درهم.

 DRISS EL KADI التسيير : السيد

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

نهاية ديسمبر.

القانوني  لالحتياط   5%  : ارر8اح 

والباقي يقسم على الحصص.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية تحت رقم )9)1 

والقيد   (2(2 سبتمبر   (4 بتاريخ 

بالسجل التجاري رقم 6151).
لإليداع والنشر

اإلدارة
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PETRAC شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

الرتسما1 اإلجتماعي : 752.222.22 

درهم

املقر اإلجتماعي : شقة رقم 4 عمارة 

12 تجزئة السمارة، تابريكت سال

تأسيس فرع شركة
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

بسال،) ((2(2 تغسطس) املؤرخ في6))

PETRAC SARL)شركة) قررت شركة)

ذات مسؤولية محدودة،)ما يلي):

تحت) للشركة  تابع  فرع  إنشاء)

والكائن بالعنوان) (PETRAC التسمية)
 ( محل رقم) (4 تجزئة مالو) (64 رقم)

سيدي عال1 البحراوي تيفلت.

التسيير):)تسندت مهمة))تسيير فرع)

بنعموش) مصطفى  للسيد  الشركة 

ملدة غير محدودة.

اإليداع) تم  عليه  و8ناء) (: اإليداع)

القانوني باملحكمة اإلبتدائية بتفليت)

تحت رقم) ((2(2 سبتمبر) (16 بتاريخ)
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ديوان ارستاذة صوفية مسيك

موثقة بالدارالبيضاء

26،)زنقة الفرات،)إقامة امللك هلل،)الطابق)

السفلي)،)الشقة رقم)4

الهاتف):)994242))25

25((776652               

الفاكس):))77665)))25

IMMOBILIERE DANIC
تفويت حصص إجتماعية

رسمي) عقد  بمقت�سى 

(،(219 3)ماي) بالدارالبيضاء،)بتاريخ)

 (32 وهي) ارسهم  بكافة  التبرع  تم 

لكل درهم  (122.22 بقيمة) حصة 

الشركة) في  بالكامل  مدفوع  سهم  (

 IMMOBILIERE ( دانيك) املسماة 

DANIC)سار1 من قبل السيد مورلي)

داسواني،)املقيم بالدارالبيضاء،)فيال)

سونيتا))زنقة خليج دكار عين الذياب،)

التسجيل) شهادة  لرقم  حامل 

مهتاني) والسيدة  (BE2(363Y

العنوان) نفس  في  املقيمة  ساندري 

رقم) التسجيل  لشهادة  حاملة 

BE29222A،)البنهما السيد ماهي�سى)

داسواني املقيم في نفس العنوان رقم)

.BE(2212U(بطاقة اإلقامة

لدى) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالدارالبيضاء)بتاريخ)3))يناير)2)2) 

تحت عدد)2164)7.
للخالصة والبيان

ارستاذة صوفية مسيك
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NOUR CHET شركة

SARL AU

رتسمالها : 122.222.22 درهم

املقر اإلجتماعي : رقم )91 الطابق 

الثاني حي املنزه يعقوب املنصور 

الر8اط

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بالشريك الوحيد

بمقت�سى عقد عرفي حرر بالر8اط)

وضع) تم  ((2(2 سبتمبر) (16 بتاريخ)

محدودة) لشركة  ارسا�سي  القانون 

املسؤولية بالشريك الوحيد خاصيتها)

كالتالي):

 NOUR CHET شركة) (: التسمية)

SARL AU)شركة محدودة املسؤولية)

بالشريك الوحيد.

الهدف):

اإلستيراد والتصدير.

ارشغا1 املختلفة في البناء.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تكوينها النهائي.

في) محدد  (: الشركة) رتسما1 

122.222.22)درهم.

املسير):)من طرف السيد شطوش)

بدرالدين.

القانوني)) اإليداع  تم  (: اإليداع)

املحكمة) لدى  التجاري  بالسجل 

التجارية بالر8اط تحت رقم)127521.

.RC(:(146625
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SOCIETE M.L CERAM

SARL

 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00

DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : HAY(MAGHREB

ARABI(N°1439 TEMARA

بيع الحصص
 وتغيير الشكل القانوني

بمقت�سى عقد عرفي حرر بتمارة)

عقد) تم  ((2(2 سبتمبر) ((2 بتاريخ)

الجمع العام اإلستثنائي بعد املناقشة)

القرارات) اتخاذ  تم  ارراء) وتباد1 

التالية):

بيع الحصص):)تم بيع)522)حصة)

لحسن) املودن  السيد  طرف  من 

للسيد املودن سعيد.

تم تغيير) (: تغيير الشكل القانوني)

الشكل القانوني للشركة من الشركة)

الشركة) إلى  املسؤولية  محدودة 

محدودة املسؤولية بالشريك الوحيد.

من) املودن  لحسن  استقالة 

التسيير املشترك.

املودن) سعيد  لفائدة  التسيير 

كمسير وحيد للشركة.

تحديث النظام ارسا�سي).

تم اإليداع القانوني):)لدى املحكمة)

التجارية بالر8اط تحت رقم))12752 

السجل) ((2(2 اكتو8ر) (1( بتاريخ)

التجاري رقم)127255.
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ديوان ارستاذة صوفية مسيك

موثقة بالدارالبيضاء
26،)زنقة الفرات،)إقامة امللك هلل،)الطابق)

السفلي)،)الشقة رقم)4

الهاتف):)994242))25

25((776652             

الفاكس):))77665)))25

IMMOBILIERE DANIC
تفويت حصص إجتماعية

رسمي) عقد  بمقت�سى 
(،(219 3)ماي) بالدارالبيضاء،)بتاريخ)
 1(72 وهي) ارسهم  بكافة  التبرع  تم 
لكل) درهم  (122.22 بقيمة) حصة 
الشركة) في  بالكامل  مدفوع  سهم 
 IMMOBILIERE ( دانيك) املسماة 
السيد) قبل  من  سار1  (DANIC
في) املقيم  داسواني،) كومار  فيجاي 
خليج) سونيتا  فيال  الدارالبيضاء،)
دكار عين الذياب،)حامل رقم شهادة)
لزوجته) (BE23634U التسجيل)
رواني) بحا  نيطا  إستريال  السيدة 
نانواني املقيمة في الدارالبيضاء،)فيال)
سونيتا خليج دكار عين الذياب حاملة)
(،BE17579Y لشهادة التسجيل رقم)
داسواني) ماهي�سى  السيد  ولشقيقه 
املقيم في نفس العنوان رقم بطاقة)

.BE(2212U(اإلقامة
لدى) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
بالدارالبيضاء)بتاريخ)3))يناير)2)2) 

تحت عدد)2163)7.
للخالصة والبيان

ارستاذة صوفية مسيك
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ORTHO MAG
شركة ذات مسؤولية محدودة
رتسمالها):)122.222.22)درهم

املقر اإلجتماعي : الر8اط 3)، شارع 
ابن سينا شقة رقم 13 تكدا1 

الر8اط
إعالن تصفية شركة

بمقت�سى محضر الجمعية العامة)
 ORTHO MAG اإلستثنائية لشركة)
(،(2(2 سبتمبر) (15 الذي تم بتاريخ)

تقرر ما يلي):

قرار التصفية املسبقة.
ليونيل) السيد  املصفي  تعيين 

كلميل وتحديد مهامه.
تعيين املقر اإلجتماعي للتصفية في)
الر8اط)33،)شارع ابن سينا شقة رقم)

13)تكدا1).
للمصفي) (: االجتماعي) التوقع 

السيد ليونيل كلميل مسائل اخرى.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
التجارية) املحكمة  لدى  (: القانوني)
بالر8اط بتاريخ))1)اكتو8ر2)2))تحت)

رقم)127552.
من تجل التلخيص والنشر

التسيير
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TAFERINOX
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ملساهم وحيد
بمقت�سى سند عرفي محرر بسال)
2)2)،)فقد تنشأت) 4))تغسطس) في)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

ملساهم وحيد والتي تتصف كالتالي):
.TAFERINOX(:(التسمية(

الهدف):
نجارة ارملنيوم والحديد.

تشغا1 مختلفة.
تعما1 البناء.

سانية) رقم  (: اإلجتماعي) املقر 
سيدي) (15 الطالبي زنقة املنامة رقم)

مو�سى سال.
سنة تنطلق من يوم) (99 (: الفترة)

التأسيس.
(: اإلجتماعي) الرتسما1 
إلى) مقسمة  درهم  (122.222.22
درهم) (122 فئة) من  حصة  (1222

موزعة كالتالي):
السيد طارق الكراج)1222)حصة.
التسيير) مهمة  يتولى  (: التسيير)

السيد طارق الكراج.
السنة اإلجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.
اإلنجاز) لتكوين  (% (5 (: ارر8اح)
القانوني والحاصل يبقى رهن إشارة)

الجمع العام.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط) ( محكمة) لدى  القانوني 

تكتو8ر) (5 باملحكمة اإلبتدائية بسال)

ورقم) (14432 رقم) تحت  ((2(2

السجل التجاري هو)35116.
)املسير
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 SOCIETE CAFE DOHA EL

BAHRAOUI
SARL AU

 N°13 HAY(DOHA(SIDI(ALLAL

BAHRAOUI

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 (2(2 7))فبراير) الغير العادي بتاريخ)

لشركة كافي ضحى البحراوي.

تم التصفية النهائية لشركة كافي)

ضحى البحراوي شركة ذات مسؤولية)

محدودة بشريك واحد.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة))

بتاريخ بالخميسات   اإلبتدائية 

 2))تكتو8ر)2)2))تحت رقم)1121.
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 HAUTE QUALITE

D’HABITATION
H.Q.H

S.A.R.L

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

نظام) تكوين  تم  ((219 يونيو) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  تسا�سي 

املحدودة خصائصها كالتالي):

 HAUTE QUALITE (: التسمية)

.D’HABITATION H.Q.H S.A.R.L

الهدف):)تمارس الشركة ارهداف)

التالية):

التطوير العقاري بجميع تشكاله) (

وجميع عمليات التقسيم والوحدات)

السكنية والتحضر.

تعما1 مختلفة.

اإلقتصادية) البناء) إنجاز مشاريع 

والتجارية والسياحية ودور الضيافة.

 ( رقم) محل  (: اإلجتماعي) املقر 

عمارة قطاع)6)في)6)زنقة جدة الر8اط.

 122222 (: اإلجتماعي) املا1  رتس 

حصة قيمة) (1222 درهم مقسم إلى)

كل واحدة)122.22)درهم.

علي) السيد  تعيين  تم  (: التسير)

التعريف) لبطاقة  الحامل  الزياني 

عبد) والسيد  (F19(36( الوطنية)

لبطاقة) الحامل  الهدوني  اللطيف 

 A759573 الوطنية) التعريف 

كمسيرين للشركة وملدة غير محدودة.

وضع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط) كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكمة التجارية بالر8اط تحت رقم)

السجل التجاري)9)1327.

167 P

شركة سيكواري

ش.ذ.م.م.ش

SEKOURAY

SARL AU

املقر اإلجتماعي : حي كيش االوداية، 

رقم 22، تمارة

الغير) العام  محضر  بمقت�سى 

يونيو) فاتح  بتاريخ  املنعقد  العادي 

قرر الشريك الوحيد لشركة) (،(2(2

رتسمالها) ش.ذ.م.م.ش.و  سيكواري 

درهم وطبقا ملقتضيات) (12.222.22

القانون املتعلق بالشركات:

للشركة) اإلجتماعي  املقر  تحويل 

تجزئة صومعة) (،1 مكرر) (16 إلى رقم)

حسان،)تمارة.

على) العام  الجمع  صادق  وقد 

القانون ارسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  وتم 

سبتمبر) (7 بتاريخ) بالر8اط  التجارية 

السجل) (،3343 رقم) تحت  ((2(2

التجاري رقم)22329.

168 P
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 SOMIT AFRIQUE
SUCCURSALE

املقر اإلجتماعي : رياض ارندلس 
رقم 9 عمارة رقم 94 الطابق 4 حي 

الرياض الر8اط
بمقت�سى محضر الجمع العام غير)
تكتو8ر) (12 بتاريخ) املنعقد  العادي 
 SOMIT SARL 219)،)قررت شركة)
اإليطالي) القانون  حسب  ش.ذ.م.م 
السيد) مسيرها  شخص  في  ممثلة 

.TIOZZO CARLO BRASIOLA
لفرع) اإلجتماعي  املقر  تحويل 
 9 رياض ارندلس رقم) ( الشركة من)
4)حي الرياض) 94)الطابق) عمارة رقم)
الشقة) (: اآلتي) العنوان  إلى  الر8اط 
الطابق السفلي عمارة كوردبا) (( رقم)
الرياض) حي  (11 ارندلس) رياض  (3

الر8اط.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (6 بتاريخ) بالر8اط  التجارية 

2)2))تحت رقم)97)124.
للنشر والبيان

169 P

CECOGEC KHEMISSET
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
رتسمالها : 122.222 درهم

املقر اإلجتماعي : غرفة الصناعة 
والتجارة والخدمات الخميسات زنقة 
حمان الفطواكي صندوق البريد 26)

حل الشركة
تبعا ملا جاء)في محضر الجمع العام)
اإلجتماعي) باملقر  املنعقد  اإلستثنائي 
بتاريخ)31)سبتمبر)219))تقرر ما يلي):

 31 من) ابتداء) الشركة  حل 
سبتمبر)219).

إبراء) نوهي مصطفى  السيد  منح 
بداية) تاريخ  من  تحفظ  ودون  تاما 

نشاط الشركة حتى يومنا هذا.
مصطفى) نوهي  السيد  تعيين 
الياسمين) حي  (139 ب) والقاطن 
الشركة) بمقر  وذلك  الخميسات 
والتجارة) الصناعة  بغرفة  املتواجدة 
حمان) زنقة  الخميسات  والخدمات 
 (26 البريد) صندوق  الفطواكي 

كمصف للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
اإلبتدائية بالخميسات في)1))سبتمبر)

2)2))تحت رقم)1156.
وهذا بمثابة مقتطف و8يان

170 P

MEGA JAMAL SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك واحد
رتسمالها : 122.222 درهم

املقر اإلجتماعي : املجموعة 121 رقم 
16 االقواس حي يعقوب املنصور 

الر8اط
تغيير

تبعا ملا جاء)في محضر الجمع العام)
سبتمبر) (( اإلستثنائي املنعقد بتاريخ)

2)2))تقرر ما يلي):
جما1) املازوزي  السيد  استقالة 
السيد) وتعيين  كمسير  منصبه  من 
املازوزي رشيد كمسير جديد للشركة.
للشركة) ( اإلجتماعي) املقر  تغيير 
من املجموعة 121 رقم 16 االقواس 
حي يعقوب املنصور الر8اط إلى رقم 
شاع  ارو1  الطابق   4(3 عمارة   4

الحسن ) الر8اط.
طرف  من  حصة   1222 تفويت 
السيد املازوزي جما1 لصالح السيد 

املازوزي رشيد .
وقد تم وضع نظام تسا�سي جديد 

مرفق بالتعديل الجديد.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
 (2(2 تكتو8ر) (( التجارية بالر8اط في)

تحت رقم)127339.
وهذا بمثابة مقتطف و8يان

171 P

KCTC

SARL

مكتب استشارات ومحاسبة

شارع الحوز،)رقم)4)الطائرات،)الر8اط

الثابت):)2537.74.63.33

املحمو1):)2666.42.52.25

 KAMAL BUILDING
CAPACITY CENTRE

SARL AU
إعالن عن التغيير

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املنعقد بتاريخ)1))سبتمبر)2)2))قرر

 KAMAL لشركة) الوحيد  الشريك  (

 BUILDING CAPACITY CENTRE
 122.222.22 رتسمالها) (SARL AU

 12 برقم) اإلجتماعي  ومقرها  درهم 

شارع الروز) (11 مركز ارعما1،) و19)

الهدف) تغيير  الر8اط  الرياض  حي 

اإلجتماعي للشركة كما يلي):

تدريس اللغات)(االنجليزية).

دروس الدعم.

التكوين.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

تكتو8ر) (2 بتاريخ) بالر8اط  التجارية 

2)2))تحت رقم))12752.

172 P

 BARRACAKOM

SARL AU

 7 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  ((2(2 تكتو8ر)

وحيد) بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات الخصائص التالية):

(: التجاري) اإلسم 

.BARRACAKOM

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية بشريك وحيد.

النشاط اإلجتماعي):

))تعما1 الصيانة وتعما1 البناء.

درهم) (122.222 (: الرتسما1)

لفائدة) حصة  (1222 إلى) مقسمة 

السيد عالء)الخملي�سي.

املدة):)99)سنة.

زنقة) (117 رقم) (: املقر اإلجتماعي)

فرحات حشاد قبيبات الر8اط.

بواسطة) الشركة  تسيير  (: املسير)

السيد عالء)الخملي�سي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

 (2(2 تكتو8ر) (13 بتاريخ) بالر8اط 

تحت رقم السجل التجاري)146663.

173 P

GLASS PROCESS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رتسمالها : 122.222 درهم
 ZONE : مقرها اإلجتماعي

 INDUSTRIELLE GZENAYA LOT
306 TANGER

الرقم الضريبي : 37752)15
السجل التجاري رقم : 69445
الزيادة والتخفيض في الرتسما1

تغيير القانون ارسا�سي
 GLASS قرر الجمع العام لشركة)
 (2(2 17)سبتمبر) PROCESS)بتاريخ)

ما يلي):
اإلجتماعي) الرتسما1  في  الزيادة 
طريق) عن  درهم  (1.922.222 بمبلغ)
من) إجتماعية  حصة  (19.222 خلق)
إلى) لرفعه  وذلك  درهم  (122 فئة)

222.222.))درهم.
اإلجتماعي) الرتسما1  تخفيض 
إلى) إلعادته  درهم  (522.222 بمبلغ)

1.522.222.)درهم.
6)و7)من القانون) تغيير الفصلين)
القانون) على  واملوافقة  ارسا�سي 

ارسا�سي املعد1 للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالر8اط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (2 بتاريخ)

.(34532
174 P

 GENERATION MAROC
 TECHNOLOGIE

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رتسمالها : 1.522.222 درهم

 IMM.121, : مقرها اإلجتماعي
 MAGASIN(N°1; MASSIRA 1

 TEMARA 1-TEMARA
الرقم الضريبي : 3356363

السجل التجاري رقم : 56377
الزيادة في الرتسما1

لشركة) العام  الجمع  قرر 
 GENERATION MAROC
TECHNOLOGIE)بتاريخ)1))سبتمبر)

2)2))ما يلي):
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اإلجتماعي) الرتسما1  في  الزيادة 
طريق) عن  درهم  (1.222.222 بمبلغ)
من) إجتماعية  حصة  (12.222 خلق)
إلى) لرفعه  وذلك  درهم  (122 فئة)

522.222.))درهم.
6)و7)من القانون) تغيير الفصلين)
القانون) على  واملوافقة  ارسا�سي 

ارسا�سي املعد1 للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالر8اط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (1( بتاريخ)

.127556
175 P

 HAROUN DES SCIENCES ET
DU SAVOIR PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رتسمالها التجاري : 222.22.)1 

درهم
العنوان : رقم 112، الطابق ارو1 
والثاني، جماعة مرس الخير تمارة

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
النظام) وضع  تم  ((2(2 تكتو8ر) (5
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة كالتالي):
 HAROUN DES (: االسم)
.SCIENCES ET DU SAVOIR PRIVE

الهدف:)الشركة من تهدافها:
الدعم املدر�سي.

ارو1  الطابق   ،112 رقم   : املقر)
والثاني، جماعة مرس الخير تمارة.

املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 
التسجيل بالسجل التجاري.

رتس املا1 التجاري : 222.22.)1 
كل  حصة   1(2 إلى  مقسمة  درهم 

واحدة منها 122 درهما.
الشركة  إدارة  يتولى   : اإلدارة 
غير  ملدة  بوشبيكي  تشرف  السيد 

محدودة.
)تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
تكتو8ر) (1( بتاريخ) بتمارة  اإلبتدائية 

2)2))تحت)132943.
176 P

SOS SAFETY

SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) ((2(2 سبتمبر) (15 في) بالر8اط 

مسؤولية) ذات  مؤسسة  إنشاء)

محدودة بشريك وحيد بالخصائص)

التالية):

 122.222.22 (: الشركة) رتسما1 

درهم.

عنوان الشركة):)سيدي يحيى زعير)

 (24 العمارة) ((6 املجموعة) (( نور)

تمارة

هدف املؤسسة):

تمن املباني العامة تو الخاصة.

املسير تسامة حسوني.

الضريبة املهنية رقم)6122445).

 132929 رقم) التجاري  السجل 

باملحكمة اإلبتدائية بتمارة.

177 P

MODOU CAR

SARL AU

عنوان الشركة : املتجر رقم 13 حي 

مسرور تمارة

السجل التجاري : 5)17)

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 (219 سبتمبر) ((6 في) اإلستثنائي 

مؤسسة) (MODOU CAR بمؤسسة)

ذات مسؤولية محدودة قرروا ما يلي):

تغيير املقر اإلجتماعي من الطابق)

ارو1 الشقة رقم)34)العمارة رقم)12 

إلى) املحمدية  يخلف  بن  بيتي سكن 

املتجر رقم)13)حي مسرور تمارة.

تغيير العقد التأسي�سي للشركة.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

 523 اإلبتدائية باملحمدية تحت رقم)

وتحت الرقم الترتيبي)522.

178 P

GREEN PARK OPTIC

 SOCIETEA RESPONSABILITE

LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

 AU(CAPITAL : 100.000

DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : MAG(N°3

 LOTISSEMENT SINOR N°46

CHAMP DE COURSE FES

 ST GREEN PARK OPTIC

SARL A.U

تأسيس شركة
السجل التجاري : 64139

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون) وضع  تم  ((2(2 يونيو) ((4

ارسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات شريك واحد تتلخص فيما يلي):

 GREEN PARK OPTIC(:(التسمية

.S.A.R.L A.U

(: اإلجتماعي) الهدف 

 OPTICIENNE OPTOMESTRISTE

.CONTACTOLOGUE

3)تجزئة سينور) :)متجر رقم) املقر)

ملعب الخيل رقم)46)فاس.

املدة):)99)سنة.

رتس املا1):)122.222)درهم مجزئة)

إلى)1222)حصة قيمة كل واحدة منها)

122)درهم.

اسماء) للسيدة  تسند  التسيير 

عبد) زنقة  (17 ب) الساكنة  حوتي 

م.ج) اميمة  إقامة  بوطالب  العزيز 

فاس ملدة غير محدودة.

السنة) خال1  بها  املعمو1  الفترة 

تبتدئ من فاتح يناير إلى))31ديسمبر.

املركز) لدى  القانوني  اإليداع 

 6 بتاريخ) فاس  لإلستثمار  الجهوي 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)532))فاس.
للنشر والبيان

179 P

BOUDAMA EPICES
SARL

شركة محدودة املسؤولية

مقرها اإلجتماعي : بدوار القصور 

جماعة الفرايطة قلعة السراغنة

إعالن تصفية
 BOUDAMA(قرر الشركاء)بشركة

رتسمالها) ش.م.م  (EPICES SARL

مقرها) ويوجد  درهم  (122.222.22

جماعة) القصور  بدوار  اإلجتماعي 

الفرايطة قلعة السراغنة.

العادي) الغير  العام  الجمع  حل 

سبتمبر) (3 للشركة واملنعقدة بتاريخ)

2)2))نصه كما يلي):

الشركة) ( تصفية) على  املصادقة 

املذكورة))تعاله.

قبو1 استقالة السيد عبد الرحيم)

بوداما من مهامه كمسير للشركة.

تعيين السيد عبد الرحيم بوداما)

جميع) وتخويله  للشركة  كمصفي 

الصالحيات لهذا الغرض.

بدوار) التصفية  مقر  تحديد 

قلعة) الفرايطة  جماعة  القصور 

السراغنة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

اإلبتدائية بابن جرير بتاريخ)2)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم))4)/2)2).

180 P

 SOCIETE TAOUFIKI

 MULTISERVICES
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

A.U

يناير) (31 في) مؤرخ  عقد  تحت 

حررت القوانين لشركة ذات) ((2(2

الخصائص التالية):

 SOCIETE TAOUFIKI (: التسمية)

.MULTISERVICES

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.
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قطاع) بيع  (: اإلجتماعي) الهدف 

السيارات املستعملة) وتجزاء) ( الغيار)

وتعما1 مختلفة.

املقر اإلجتماعي):)دوار اوالد اعكيل)

حد كورت.
 122.222.22 (: الشركة) رتسما1 

درهم كلها على الشكل التالي):

حصة من) (1222 توفيقي) محمد 

فئة)122)درهم لكل حصة.

التسيير):)للسيد محمد توفيقي.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي للشركة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

ارولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

تم التقييد بالسجل التجاي لدى)

املحكمة اإلبتدائية ببلقصيري تحت)
رقم)337.

181 P

SOCIETE ALL INVEST
S.A.R.L.A.U

 AU(CAPITAL(DE : 200.000.00

DHS

 SIEGE(SOCIAL : RUE(JAHID

 RES(DEMNAT 70 ETAG. 1 N°9

MOHAMMEDIA

حل الشركة
حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تغسطس) (17 تاريخ) في  باملحمدية 

تمت املصادقة باإلجماع على) ((2(2

ما يلي):

حل شركة)ALL INVEST)تصفيتها)

الطوعية.

السيد) للشركة  كمصفي  تعيين 

جما1 قديري القاطن بشارع الحسن)

الثاني)))إقامة دمنات))مدخل ب رقم)

9)املحمدية إلى انتهاء)مدة التصفية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

 (2(2 تكتو8ر) (5 بتاريخ) باملحمدية 

تحت رقم)22)1.

182 P

 SOCIETE BUREAU DES ETUDES DES
 LOTS TECHNIQUE ELECTRIQUE ET

 FLUIDES

BELTEF
S.A.R.L.A.U

 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00
DHS

 SIEGE(SOCIAL : 67HAY
 LAAYOUNE 3eme(ETAGE

APPRT. N°5 MOHAMMEDIA
حل الشركة

حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 
باملحمدية في تاريخ)1))سبتمبر)2)2) 
تمت املصادقة باإلجماع على ما يلي):

وتصفيتها) (BELTEF شركة) حل 
الطوعية.

السيد) للشركة  كمصفي  تعيين 
برياض) القاطن  تاغي  املجيد  عبد 
املحمدية إلى انتهاء) (15 السالم ا رقم)

مدة التصفية.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
 (2(2 تكتو8ر) (5 بتاريخ) باملحمدية 

تحت رقم)29)1.
183 P

CONTRACTING PARTNERS
رتسمالها : 52.222.22 درهم

العنوان : 67 حي العيون الطابق 
الثالث رقم 5 املحمدية

حل الشركة
حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 (2(2 يونيو) ((3 باملحمدية في تاريخ)
تمت املصادقة باإلجماع على ما يلي):

 CONTRACTING شركة) حل 
PARTNERS)وتصفيتها الطوعية.

السيدة) للشركة  كمصفي  تعيين 
القاطنة) بوكاوي  الزهراء) فاطمة 
بإقامة اطلنتيس اوه عمارة)E))الطابق)
املنصورية) (1( رقم) الشقة  الثاني 

بوزنيقة إلى انتهاء)مدة التصفية.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
 (2(2 تكتو8ر) (5 بتاريخ) باملحمدية 

تحت رقم)11)1.
184 P

ITAL’ZAK&CO
S.A.R.L

67 حي العيون طابق الثالث عمارة 
رقم 5 الحمدية

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 (2(2 يوليو) ((7 باملحمدية في تاريخ)

لشركة) ارسا�سي  القانون  إنشاء) ثم 

خصائصها) املسؤولية  محدودة 

كالتالي):

التسمية اطا1 زاك اكو.

املوضوع):

اإلستشاريين) خدمات  جميع 

واملشورة والخدمات والخبرة ومقدمي)

ارعما1 لجميع الشركات واملجتمعات)

الخاصة) تو  العامة  واملؤسسات 

ارخرى.

املستمر) املنهي  والتدريب  التعليم 

ارماكن) جميع  وفي  تشكاله  بجميع 

املوجهة) اإلعالم  وعلى جميع وسائل 

ذلك) في  (بما  الجماهير) لجميع 

 CHSCTS العمل،) مجالس  تعضاء)

في اململكة املغر8ية وعلى) والنقابات))

املعارض) تنظيم  الدولي،) الصعيد 

املجالت) ونشر  التجارية،) واملؤتمرات 

والكتب املهنية توالفنية.

التدريب) وإدارة  املشورة  وتقديم 

تدوات) وإنشاء) واملعلومات عن بعد،)

التعلم اإللكتروني.

اإلستشارات اإلدارية والتسويقية.

التدريب والدعم.

املشاركة املباشرة تو غير املباشرة)

للشركة في جميع املعامالت التجارية)

التي قد تتعلق بأحد ارشياء)املذكورة)

شركة) إنشاء) طريق  عن  تو  تعاله 

تو عن طريق) منظمة  تي  تو  جديدة 

املساهمة تو اإلكتتاب تو شراء)ارسهم)

عمليات) اإلجتماعية،) الحقوق  تو 

اندماج املشاريع املشتركة تو غيرها.

املعامالت) جميع  عامة  و8صفة 

التجارية واملالية والصناعية واملنقولة)

والعقارية والزراعية املتعلقة بشكل)

كليا تو جزئيا، مباشر تو غير مباشر،)

املذكورة تعاله تو بأي) بأحد ارشياء) (

شيئ ذي صلة تو ما شابه من املحتمل)

تن يعزز لتنمية العمليات اإلجتماعية)

لحساب) تو  لنفسها  سواء) للشركة 

اآلخرين.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
في) محدد  (: الشركة) رتسما1 

 1222 إلى) مقسم  درهم  (122.222

حصة من فئة)122)درهم للحصة.

 MR. كلوديو) ينا�سي  السيد 

حصة)  622  IANNACCI CLAUDIO

للسيدة خديجة زعكور)422)حصة.

تعيين) ثم  الشركة  إلدارة 

  IANNACCI كلوديو) ينا�سي  السيد 

CLAUDIO)كمسير وحيد للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

 (2(2 سبتمبر) ((4 يوم) باملحمدية 

تحت رقم)1142.

185 P

 ANY SUPLIES COMPANY

ASCO
إنشاء شركة

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

9)تغسطس)2)2))تم تأسيس شركة)

املميزات التالية):

 ANY SUPLIES (: التسمية)

.COMPANY ASCO
الطابق) (35 رقم) (: املقر االجتماعي)

حي) ت،) عمارة  وفا،) إقامة  السادس،)

املطار،)الجديدة.

الرتسما1):)122.222)درهم.

املعادن) تجارة  (: الهدف)

ومستلزمات الكهر8اء)الخضراء.

الشركاء):)شريك واحد.

السنة املالية):)2)2).

السيد الحسني املهدي) (: التسيير)

مدير.
السجل التجاري):)رقم)16223)تعريف)

موحد رقم)593957222271)22.

186 P



14169 الجريدة الرسميةعدد)5635 - 11)ر8يع ارو1))144 )2))تكتو8ر)2)2)) 

MATAJIR ADAM
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

رتسمالها : 122.222 درهم
تأسيس الشركة

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
15)سبتمبر)2)2))بتمارة،)تم تأسيس)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بالصفات التالية):
اسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)

.MATAJIR ADAM SARL AU
العمارة) (( رقم) (: االجتماعي) املقر 
عين) زعير،) توالد  تجزئة  (،1434

العودة.
بيع املنتجات الغذائية،) (: الهدف)
بيع مواد البالستيكية ولوازم املنز1،)

املتاجرة الحرة.
بمبلغ) حدد  (: الشركة) رتسما1 
 1222 درهم مقسمة على) (122.222
 122 الواحدة) الحصة  قيمة  حصة 
درهم يمتلكها السيد سعيد القردح.

في) محددة  الشركة  مدة  (: املدة)
99)سنة ابتداء)من تاريخ تسجيلها في)

السجل التجاري.
السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)
لبطاقة) الحامل  القردح،) سعيد 
 AB2(2266 رقم) الوطنية  التعريف 

واملزداد بتاريخ)7))يونيو)1992.
سجلت الشركة بالسجل التجاري)
للمحكمة االبتدائية بتمارة تحت رقم)

9)1322)بتاريخ)2))سبتمبر)2)2).
187 P

صوصيتي برفناد
ش.م.م

رتسمالها : 4.222.222 درهم
مقرها االجتماعي : سلوان الطريق 

الوطنية رقم )، إقليم الناضور
مالئمة القوانين املعمو1 بها 

وإعادة صياغة القانون ارسا�سي 
للشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ) بالناضور  املنعقد  االستثنائي 
شركة) لشركاء) ((2(2 تغسطس) (31
محدودة) شركة  برفناد») «صوصيتي 

املسؤولية تقرر ما يلي):

بها) املعمو1  القوانين  مالئمة 
ارسا�سي) القانون  صياغة  وإعادة 

للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)
باملحكمة االبتدائية بالناضور بتاريخ)
 3229 تحت رقم) ((2(2 سبتمبر) (15
رقم التقييد بالسجل التجاري)9591 

بالناضور.
188 P

سترونك اكسسوار
شركة محدودة املسؤولية لشريك 

وحيد
رتسمالها : 522.222 درهم

مقرها االجتماعي : سلوان الطريق 
الوطنية رقم )، إقليم الناضور
مالئمة القوانين املعمو1 بها 

وإعادة صياغة القانون ارسا�سي 
للشركة

بالناضور) اإلدارة  قرار  بمقت�سى 
لشركاء) ((2(2 تغسطس) (17 بتاريخ)
شركة) اكسسوار») «سترانك  شركة)
وحيد) لشريك  املسؤولية  محدودة 

تقرر ما يلي):
بها) املعمو1  القوانين  مالئمة 
ارسا�سي) القانون  صياغة  وإعادة 

للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)
باملحكمة االبتدائية بالناضور بتاريخ)
 3222 تحت رقم) ((2(2 سبتمبر) (15
رقم التقييد بالسجل التجاري)14375 

بالناضور.
189 P

نيبو بروفيل
ش.م.م

رتسمالها : 1.222.222 درهم
مقرها االجتماعي : سلوان الحي 

الصناعي، تجزئة 55، إقليم الناضور
تفويت حصص

مالئمة القوانين املعمو1 بها 
وإعادة صياغة القانون ارسا�سي 

للشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ) بالناضور  املنعقد  االستثنائي 
شركاء) قرر  ((2(2 تغسطس) (17
شركة)«نيبو بروفيل»)شركة محدودة)

املسؤولية ما يلي):

 (29 خالد) نيبو  السيد  تفويت 
حصة لزوجة تخيه السيدة العثماني)
ابتسام و9)7)حصة البن تخيه السيد)
حصة البنة تخيه) نيبو فارس و364)
اآلنسة نيبو نجالء)و364)حصة البنة)
تخيه اآلنسة نيبو مريم ما مجموعه)
الشركة) في  يمتلكها  حصة  (1666
باملحكمة) واملسجلة  تعاله  املذكورة 
السجل) في  بالناضور  االبتدائية 
وقد) بالناضور  (5453 رقم) التجاري 
سعر الحصة الواحدة ب)132)درهما)
ما مجموعه)16522))درهما 1)1666 

الحصص املفوتة.
من) و7) (6 و8ذلك يكون الفصلين)
النحو) على  تغير  قد  الشركة  قانون 

التالي):
السيد نيبو خالد)5222)حصة)؛

 235 ابتسام) العثماني  السيدة 
حصة)؛

السيد نيبو فارس)223))حصة)؛
اآلنسة نيبو نجالء)1241)حصة)؛
اآلنسة نيبو مريم)1241)حصة)؛

املجموع)12222)حصة.
بها) املعمو1  القوانين  مالئمة 
ارسا�سي) القانون  صياغة  وإعادة 

للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)
باملحكمة االبتدائية بالناضور بتاريخ)
 3226 تحت رقم) ((2(2 سبتمبر) (15
رقم التقييد بالسجل التجاري)5453 

بالناضور.
190 P

نورميت
ش.م.م

رتسمالها : 222.222.) درهم
مقرها االجتماعي : سلوان الحي 

الصناعي، تجزئة 55-57-59، إقليم 
الناضور

تفويت حصص
مالئمة القوانين املعمو1 بها 

وإعادة صياغة القانون ارسا�سي 
للشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ) بالناضور  املنعقد  االستثنائي 
شركاء) قرر  ((2(2 تغسطس) (17
محدودة) شركة  «نورميت») شركة)

املسؤولية ما يلي):

 417 خالد) نيبو  السيد  تفويت 

حصة لزوجة تخيه السيدة العثماني)

تخيه) البن  حصة  و1459) ابتسام 

حصة) و9)7) فارس  نيبو  السيد 

البنة تخيه اآلنسة نيبو نجالء)و9)7 

حصة البنة تخيه اآلنسة نيبو مريم)

يمتلكها) حصة  (3334 مجموعه) ما 

في الشركة املذكورة تعاله واملسجلة)

في) بالناضور  االبتدائية  باملحكمة 

السجل التجاري رقم)3125)بالناضور)

 435 وقد سعر الحصة الواحدة ب)

درهما) (1452(92 درهم ما مجموعه)

1)3334)الحصص املفوتة.

من) و7) (6 و8ذلك يكون الفصلين)

النحو) على  تغير  قد  الشركة  قانون 

التالي):

السيد نيبو خالد)12222)حصة)؛

 1667 ابتسام) العثماني  السيدة 

حصة)؛

السيد نيبو فارس)4167)حصة)؛

اآلنسة نيبو نجالء)223))حصة)؛

اآلنسة نيبو مريم)223))حصة)؛

املجموع)2222))حصة.

بها) املعمو1  القوانين  مالئمة 

ارسا�سي) القانون  صياغة  وإعادة 

للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

باملحكمة االبتدائية بالناضور بتاريخ)

 3227 تحت رقم) ((2(2 سبتمبر) (15
رقم التقييد بالسجل التجاري)3125 

بالناضور.

191 P

CDG HORIZONS
صندوق تدبير تموا1 مشتركة

املقر االجتماعي : ساحة موالي 

الحسن، عمارة املامونية، الر8اط

املصادقة على قانون التدبير املغير
بتاريخ) مداوالت   بمقت�سى 

قرر مجلس إدارة) (،(219 مارس) (11
جيستيون) كابيتا1  س.د.ج  شركة 

تدبير) قانون  تغيير  التدبير  مؤسسة 

.CDG HORIZONS
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تمت املصادقة على قانون التدبير)
املغير من طرف الهيئة املغر8ية لسوق)

 (2(2 تبريل) ((( بتاريخ) الرساميل 

.GP(2234(تحت املرجع

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

سبتمبر) (9 بتاريخ) بالر8اط  التجارية 

2)2))تحت رقم)126526.
من تجل اإليداع والنشر

مؤسسة التدبير

192 P

STE JIKOM SERVICE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 KARIAT SIDI AISSA KHACHANE

 SIDI(ALLAL(TAZI, SOUK(EL

ARBAA

RC : 26723

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح)
بسوق) واملسجل  ((2(2 تكتو8ر)

 (2(2 تكتو8ر) فاتح  بتاريخ  تربعاء)

وضع القانون ارسا�سي لشركة ذات)

 JIKOM SERVICE(مسؤولية محدودة

حيث تم ما يلي):

تأسيس لشركة تحمل الخصائص)

التالية):

.JIKOM SERVICE(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

رتس املا1):)حدد في)122.222)درهم)

قسمة اجتماعية) (1222 مقسمة إلى)

من فئة)122)درهم لفائدة):

السيد كما1 خراب)522)حصة)؛

السيد فؤاد بوزيان)522)حصة.

املستخدمين) نقل  (: الهدف)

وخدمات وتشغا1 مختلفة.

سيدي) قرية  (: االجتماعي) املقر 

التازي،) عي�سى خشان سيدي عال1 

سوق تربعاء.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)عين السيد كما1 خراب)

مسير للشركة.

بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 
بسوق) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 (2(2 7)تكتو8ر) الغرب بتاريخ) تربعاء)
الترتيبي) بالسجل  (426 رقم) تحت 

و3)67))بالسجل التحليلي.
193 P

Cabinet Younesse de Comptabilité

CABYOUCOM

 Av CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

Souk El Arbaa du Gharb

Tél 2537 92 (9 72

GSM 2661 (5 96 46

STE FERGUSON TRAN
SARL A AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك واحد

 DOUAR OULED BASSAM
 SOUK TLET EL GHARB

CHOUAFAA, SOUK(EL(ARBAA
RC : 26721

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
بسوق) واملسجل  ((2(2 تكتو8ر) ((
وضع) ((2(2 فبراير) (6 بتاريخ) ارربعاء)
ذات) لشركة  ارسا�سي  القانون 
واحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 
تم) حيث  (FERGUSON TRANS 

ما يلي):
تأسيس لشركة تحمل الخصائص)

التالية):
.FERGUSON TRANS(:(التسمية
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.
رتس املا1):)حدد في)122.222)درهم)
قسمة اجتماعية) (1222 مقسمة إلى)

من فئة)122)درهم لفائدة):
السيد احمد بليطي)1222)حصة.

الهدف):)نقل املستخدمين.
املقر االجتماعي):)دوار اوالد بسام،)
سوق الثالثاء)الغرب الشوافع،)سوق)

ارربعاء.
املدة):)99)سنة.

التسيير):)عين السيد احمد بليطي)
مسير للشركة.

بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 
بسوق) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 (2(2 7)تكتو8ر) الغرب بتاريخ) تربعاء)
الترتيبي) بالسجل  (425 رقم) تحت 

و1)67))بالسجل التحليلي.
194 P

STE GURA TRAN
SARL A AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

 DOUAR OULED HAMDAN

 KARIAT(BENAOUDA, SOUK 

EL ARBAA

RC : 26135

بمقت�سى محضر جمع عام استثنائي)

للشركة املنعقد في)32)ديسمبر)2)2) 

واملسجل بسوق ارربعاء)الغرب بتاريخ)

2))يناير)2)2)،)قرر ما يلي):

ذات) لشركة  النهائي  التفكيك 

 GURA TRANS محدودة) مسؤولية 

احمد) السيد  وتعيين  ش.ذ.م.م 

تخويله) وتم  للشركة  مفكك  اكرنك 

جميع الصالحيات من تجل إنهاء)كل)

العمليات املتعلقة بالتفكيك.

بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 
بسوق) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 (2(2/311 الغرب تحت رقم) تربعاء)

بتاريخ)2))تغسطس)2)2).
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Cabinet Younesse de Comptabilité

CABYOUCOM

 Av CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

Souk El Arbaa du Gharb

Tél 2537 92 (9 72

GSM 2661 (5 96 46

STE AVOCAT BOUKHARY
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 DOUAR ZAOUIA MOULAY

 BOUSSELHAM, SOUK 

EL ARBAA

RC : 26695

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

واملسجل) ((2(2 سبتمبر) (3

سبتمبر) (7 بتاريخ) ارربعاء) بسوق 

ارسا�سي) القانون  وضع  ((2(2

محدودة) مسؤولية  ذات  لشركة 

تم) حيث  (AVOCAT BOUKHARY 

ما يلي):

تأسيس لشركة تحمل الخصائص)

التالية):

.AVOCAT BOUKHARY(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

رتس املا1):)حدد في)122.222)درهم)

قسمة اجتماعية) (1222 مقسمة إلى)

من فئة)122)درهم لفائدة):

 522 البخاري) بوسلهام  السيد 

حصة)؛

 (52 البخاري) عدنان  السيد 

حصة)؛

السيد تيوب البخاري)52))حصة.

الهدف):)استغال1 منبث.

املقر االجتماعي):)دوار الزاوية موالي)

بوسلهام،)سوق ارربعاء)الغرب.

املدة):)99)سنة.

بوسلهام) السيد  عين  (: التسيير)

البخاري مسير للشركة.

اإليداع القانوني تم بكتابة الضبط)

تربعاء) بسوق  االبتدائية  باملحكمة 

الغرب بتاريخ)4))سبتمبر)2)2))تحت)

بالسجل الترتيبي و6695)  (379 رقم)

بالسجل التحليلي.
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Cabinet Younesse de Comptabilité

CABYOUCOM

 Av CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

Souk El Arbaa du Gharb

Tél 2537 92 (9 72

GSM 2661 (5 96 46

STE Z-M-A TRANS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 DOUAR CHAAB HAD KOUR

SIDI(AMEUR(EL(HADI, BELKSIRI

RC : 353

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

واملسجل) ((2(2 تغسطس) (31

 بسيدي قاسم بتاريخ)))سبتمبر)2)2) 

وضع القانون ارسا�سي لشركة ذات)

 Z-M-A TRANS مسؤولية محدودة)

حيث تم ما يلي):
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تأسيس لشركة تحمل الخصائص)
التالية):

.Z-M-A TRANS(:(التسمية
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.
رتس املا1):)حدد في)122.222)درهم)
قسمة اجتماعية) (1222 مقسمة إلى)

من فئة)122)درهم لفائدة):
السيد الشعيبي منير)334)حصة)؛
السيد الشعيبي زهير)333)حصة)؛
السيد تيوب الشعيبي)333)حصة.
نقل) نقل املستخدمين،) (: الهدف)

البضائع.
الشعاب) دوار  (: االجتماعي) املقر 
الحا�سي،) عمر  سيدي  كورت،) حد 

بلقصيري.
املدة):)99)سنة.

منير) السيدين  عين  (: التسيير)
مسيرين) الشعيبي  وزهير  الشعيبي 

للشركة.
بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 
ب) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
2)2))تحت) 5)تكتو8ر) بلقصير بتاريخ)
و353  الترتيبي  بالسجل  (311 رقم)

بالسجل التحليلي.
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Cabinet Younesse de Comptabilité
CABYOUCOM

 Av CHAHID MBAREK BEN HOMMANI
Souk El Arbaa du Gharb

Tél 2537 92 (9 72
GSM 2661 (5 96 46

STE SOGUER TRANS
SARL A AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك واحد

 DOUAR OULED MESBAH
 ROUIF SOUK TLET EL GHARB,

 BAHHARA OULED AYAD,
 SOUK EL ARBAA 

EL ARBAA
RC : 26727

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
واملسجل بسوق) ((2(2 فاتح تكتو8ر)
 (2(2 تكتو8ر) فاتح  بتاريخ  ارربعاء)

لشركة) ارسا�سي  القانون  وضع 
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 
تم) حيث  (SOGUER TRANS  واحد)

ما يلي):
تأسيس لشركة تحمل الخصائص)

التالية):
.SOGUER TRANS(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك واحد.

رتس املا1):)حدد في)122.222)درهم)
قسمة اجتماعية) (1222 مقسمة إلى)

من فئة)122)درهم لفائدة):
 1222 الكر�سي) طامو  السيدة 

حصة.
الهدف):)نقل املستخدمين.

اوالد) دوار  (: االجتماعي) املقر 
الثالثاء) سوق  الرويف،) مصباح 
سوق) عياد،) اوالد  البحارة  الغرب 

ارربعاء)الغرب.
املدة):)99)سنة.

طامو) السيدة  عين  (: التسيير)
الكر�سي مسيرة للشركة.

بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 
بسوق) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 (2(2 2)تكتو8ر) الغرب بتاريخ) تربعاء)
الترتيبي) بالسجل  (422 رقم) تحت 

و7)67))بالسجل التحليلي.
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Cabinet Younesse de Comptabilité

CABYOUCOM

 Av CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

Souk El Arbaa du Gharb

Tél 2537 92 (9 72

GSM 2661 (5 96 46

STE DAAIFI PERNOV
SARL A AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك واحد

 COOPERATIVE ZAHRAE SOUK
 TLET(EL(GHARB, SOUK 

EL ARBAA
RC : 26693

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
بسوق) واملسجل  ((2(2 سبتمبر) (15
 (2(2 سبتمبر) (17 بتاريخ) ارربعاء)
وضع القانون ارسا�سي لشركة ذات)
واحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

DAAIFI PERNOV)حيث تم ما يلي):

تأسيس لشركة تحمل الخصائص)

التالية):

.DAAIFI PERNOV(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.
 رتس املا1):)حدد في)122.222)درهم)

قسمة اجتماعية) (1222 مقسمة إلى)

من فئة)122)درهم لفائدة):

 1222 ضعيفي) محمد  السيد 

حصة.

الهدف):)نقل املستخدمين.

املقر االجتماعي):)التعاونية الزهراء)

سوق ارربعاء) الغرب،) سوق الثالثاء)

الغرب.

املدة):)99)سنة.

محمد) السيد  عين  (: التسيير)

ضعيفي مسير للشركة.

اإليداع القانوني تم بكتابة الضبط)

تربعاء) بسوق  االبتدائية  باملحكمة 

الغرب بتاريخ)4))سبتمبر)2)2))تحت)
بالسجل الترتيبي و6693)  (372 رقم)

بالسجل التحليلي.

199 P

HIPERFOR
SARL AU

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

2)2))تقرر تأسيس شركة) 7)تكتو8ر)

مسؤولية) ذات  شركة  (HIPERFOR

خصائصها) وحيد  لشريك  محدودة 

كالتالي):

اغذية عامة،) (: الهدف االجتماعي)

استيراد وتصدير.
رتسما1 الشركة):)122.222)درهم)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

على) الواحدة  للحصة  درهم  (122

الشكل التالي):

 1222 الرا�سي) تيوب  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي تي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

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

ارولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي):)43)زنقة تكلمان،)
تكدا1،) (،(( الشقة) علي،) سيدي 

الر8اط.
املسير):)السيد تيوب الرا�سي.

التجاري) السجل  التقييد  رقم 
.146715

200 P

 LEADING MEDIA
MARKETING

ش.م.م
54 زنقة تانسيفت، رقم 1، تكدا1، 

الر8اط
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 (2(2 سبتمبر) ((9 بتاريخ) بالر8اط 
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

خصائصها كالتالي):
 LEADING (: الشركة) تسمية 
شركة ذات) (MEDIA MARKETING
الشريك) وذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
الهدف االجتماعي):)
التسويق الرقمي)؛

توفشرين.
 املقر االجتماعي):)54)زنقة تانسيفت،)

رقم)1،)تكدا1،)الر8اط.
املدة):)99)سنة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)
ارولى تبتدئ من تاريخ التسجيل إلى)

31)ديسمبر.
رتسما1 الشركة):)رتسما1 الشركة)
 1222 إلى) مقسمة  درهم  (122.222
للحصة) درهم  (122 فئة) من  حصة 
طرف) من  كلها  محررة  الواحدة 

الشريك الوحيد السيدة دراز سارة.
التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

السيدة دراز سارة ملدة غير محدودة.
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الخالص) الر8ح  من  (%5 تقتطع)

لتكوين االحتياط القانوني ما دام هذا)

ارخير تقل من عشر الرتسما1 يقسم)

الباقي على الحصص بعد إزالة القيم)

املنقولة من جديد تو املخصصة ري)

احتياطي على حسب قرار الشركاء.

تم تسجيل الشركة لدى املحكمة)

التجارية في الر8اط بتاريخ)13)تكتو8ر)

التجاري) السجل  رقم  تحت  ((2(2

.146645
بمثابة مقتطف و8يان

201 P

TIPI EN FETE
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي تمت مداولته)

تقرر) ((2(2 تغسطس) (12 بتاريخ)

وضع القانون ارسا�سي للشركة ذات)

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

التسمية):)تيبي اون فيت.

لتنظيم) تجارية  وكالة  (: املوضوع)

ارحداث)؛

االستيراد والتصدير)؛

تصنيع وتصميم) تصنيع الخيام،)

التيبي واالكسسوارات.

الطابق) سينا،) ابن  شارع  (: املقر)

تكدا1،) (،79 رقم) الشقة  الثاني 

الر8اط.

 12.222 إلى) مقسمة  (: الرتسما1)

درهم)122)حصة من فئة)122)درهم.

حسنية) السيدة  (: املساهمون)

نكادي اكتتبت كامل حصص الشركة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

آخر ديسمبر من كل سنة.

ممثلها ومسيرتها):)السيدة حسنية)

نكادي.

للوثائق) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط) بكتابة  بالتأسيس  املتعلقة 

بتاريخ) بالر8اط  التجارية   باملحكمة 

)1)تكتو8ر)2)2))تحت رقم)127553.

202 P

S.M.L.3L
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك وحيد
رتسمالها : 32.222 درهم

مقرها االجتماعي : عمارة روماندى ت 
 زاوية بئر انزران وشارع ليبيا، 

الطابق 11 رقم 159

العام) الجمع  قرار  بموجب 

 (2(2 يوليو) (16 بتاريخ) االستثنائي 

قرر الشريك الوحيد ما يلي):

تصفية الشركة بعد حلها.

باملحكمة) القانوني  لإليداع  نفذ 

بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 

)1)تكتو8ر)2)2))تحت رقم))74933 

سجل التجاري رقم)67)37).

203 P

MOGA TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رتسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : 6) شارع مرس 

السلطان، الطابق ارو1، الرقم 3، 

الدار البيضاء

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

تم) ((2(2 سبتمبر) ((2 في) البيضاء)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة ذات الخصائص اآلتية):

.MOGA TRADING(:(التسمية

الهدف):

التصدير) الشراء،) البيع،)

واالستيراد،)التمثيل،)النشر،)اإليداع،)

التجارة بصفة عامة في جميع املواد،)

بجميع) واملعدات  اآلليات  املنتجات،)

التجارية،) العمليات  وعامة  تنواعها 

املالية،) الصناعية،) السياحية،)

العقارية وغير العقارية املتعلقة بصفة)

مباشرة تو غير مباشرة بارنشطة املشار)

إليها تعاله.

شارع مرس) ((6 (: املقر االجتماعي)

(،3 الرقم) ارو1،) الطابق  السلطان،)

الدار البيضاء.

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

 الرتسما1):)122.222)درهم مقسم)
إلى)1222)حصة من فئة)122)درهم.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
فاتح يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
تم تعيين السيد مليح تدم والسيد)
ايال يونس كمسيرين للشركة ملدة غير)

محدودة.
والتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)
بالدار البيضاء)يوم)13)تكتو8ر)2)2) 

تحت رقم)749424)و475473.
بيان مختصر

204 P

CABINET COMPTABLE FIGHA
 Imm AICHATOU (ème Etage Appt 7

Avenue Agadir GUELMIM
Tél 25 (2 77 12 63

بوكار ترنسبور
تعديل شركة ذات مسؤولية 

محدودة
العام) الجمع  ملداوالت  طبقا 
 (219 سبتمبر) (3 بتاريخ) االستثنائي 

قرر الشريك الوحيد ما يلي):
نقل) من  التجاري  النشاط  تغيير 
البضائع للحساب الشخ�سي إلى نقل)

ارمتعة بدون مرافق لحساب الغير.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بكلميم)
رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (13 بتاريخ)

.(2(2/(52
205 P

 STE GENERALE POUR
 LE DEVELOPPEMENT DE
 L'INNOVATION ET DE
L'INDUSTRIALISATION

SGDII 
SARL AU

عرفي) تو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
تغسطس) (1( مؤرخ في تمارة بتاريخ)
2)2))لقد تم تحويل املقر االجتماعي)
 2 32)شقة رقم) :)عمارة) للشركة من)
حسان،) لوكيلي،) تحمد  موالي  زنقة 

الر8اط.

:)دوار) إلى املقر االجتماعي الجديد)

توالد سالمة،)الطريق الرئيسية)))42 

عين عتيق،)تمارة.

مهندس) (: االجتماعي) الهدف 

الخرسانة.

درهم) (52.222 (: رتسما1 الشركة)

مقسمة إلى)522)حصة من فئة)122 

درهم للحصة الواحدة.

السيد وليد طويل)522)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي تي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

ارولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

الطريق) دوار توالد سالمة،) (: املقر)

الرئيسية)))42)عين عتيق،)تمارة.

املسير):)السيد وليد طويل.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.1(16(3

206 P

 SCIENTIFIC DESIGN

 RESEARCH AND

DEVELOPMENT
SDRD 

SARL

عرفي) تو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

مؤرخ في تمارة بتاريخ)3))سبتمبر)2)2) 

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية)

محدودة.

الهدف االجتماعي):)

إصالح،) تركيب،) توزيع،) صيانة،)

تصدير) استيراد،) تصنيع،) تصميم،)

والتكنولوجيا) العلمية  املعدات 

الكهر8ائية،) اردوات  للمختبرات،)

والتقنية،) العلمية  اإللكترونية،)

السمعية) الهيدرولوجية،) الطبية،)

واردوات) الضوئي  املسح  البصرية،)

والصناعية،) الزراعية  البيطرية،)

االتصاالت السلكية والالسلكية)؛
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بيع املواد االستهالكية واملنتجات)

الكيماوية)؛

تشغا1 وخدمات متنوعة.

رتسما1 الشركة):)122.222)درهم)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)درهم للحصة الواحدة.

السيد قطيب تمين)522)حصة)؛

 522 العزيز) عبد  حداد  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي تي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

ارولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر):)تجزئة الفتوح،)عمارة)117،)

شقة)3)شارع القاهرة،)تمارة.

تمين) قطيب  السيد  (: املسيران)

والسيد حداد عبد العزيز.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

132959)تمارة.

207 P

STE TOURS AGDAL
SARL

CAPITAL(SOCIAL : 100.000 DHS

تأسيس شركة
 بمقت�سى عقد عرفي املؤرخ بتاريخ)

املصادقة) تمت  ((2(2 تغسطس) (7

ذات) لشركة  ارسا�سي  القانون  على 

املسؤولية املحدودة):

.TOURS AGDAL SARL(:(التسمية

بلوك س) (( تمل) (:  املقر االجتماعي)

املنصور،) يعقوب  حي  (4(4 رقم)

الر8اط.

كراء) (: االجتماعي) النشاط 

السيارات بدون سائق.

املا1) رتس  حدد  (: املا1) الرتس 

درهم) (122.222 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1222 إلى) مقسمة 

بقيمة)122)درهم للحصة موزعة بين)

الشركاء)على الشكل التالي):

السيد هشام العقباني)522)حصة)؛

 522 الشليوي) اسماعيل  السيد 

حصة.

تسيير مشترك للشركة) (: التسيير)

العكباني) هشام  السيد  طرف  من 

والسيد اسماعيل الشليوي.

مدة الشركة):)99)سنة.

السجل التجاري رقم):)145291.

وقد تم إيداع نسخة من القانون)

التجارية) املحكمة  لدى  ارسا�سي 

بتاريخ) ((992 بالر8اط رقم التسجيل)

17)تغسطس)2)2).

208 P

 MOUGHNNI CENTRE

D’ETUDES ET RECHERCHES

املغني مركز الدراسات والبحوث

شركة ذات املسؤولية

برتسما1 مقداره : 12.222 درهم

مقرها االجتماعي : 4، زنقة واد زيز، 

الطابق الثالث، الشقة 7، تكدا1، 

الر8اط

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

نظام) إنجاز  تم  ((2(2 سبتمبر) (((

مركز) املغني  للشركة  تأسي�سي 

الدراسات والبحوث باملميزات التالية:

 MOUGHNNI (: التسمية)

 CENTRE D’ETUDES ET

.RECHERCHES

الهدف االجتماعي):)تهدف الشركة)

ما يلي):

مكتب الدراسات):

املقار8ة) العلمية  املعرفة  تطوير 

وارفكار) والقيم  الواقع  لتحوالت 

واملجتمعات)؛

تحقيق التراكم في املعرفة العلمية)؛

اإلسهام في تنمية البحث في العلوم)

اإلنسانية)؛

استيعاب اإلنتاج البحث املتراكم)

في العلوم اإلنسانية)؛

تعاون وشراكة مع) ر8ط عالقات 

البحثية واإلعالمية ذات) املؤسسات 

االهتمام املشترك)؛

مع) التعاون  عالقات  توثيق 

الجامعات ومؤسسات البحث العلمي)

الوطنية والدولية)؛

لتحوالت) مواكبة  دراسات  إنتاج 

وتطلعات) الواقع  وتحديات  القيم 

النهوض)؛

تعزيز التكاملية املنهجية والفكرية)

بين مختلف حقو1 املعرفة.

االستشارة):

والخبرة) االستشارة  تقديم 

واملنظمات) الوطنية  للمؤسسات 

الوطنية والدولية.

تنظيم لقاءات علمية):

محاضرات،)ندوات،)مؤتمرات)؛

دورات تكوينية عامة ومتخصصة)؛

االستيراد)؛

تي معامالت تجارية) بشكل عام،)

تو مالية تو منقولة تو زراعية تتعلق)

بمجا1) مباشر  غير  تو  مباشر  بشكل 

تن) شأنها  من  والتي  املركز  اشتغا1 

النشاط) تطور  تو  تعزز  تو  تسهل 

االجتماعي.

زيز،) واد  زنقة  (: االجتماعي) املقر 

تكدا1،) (،7 شقة) الثالث،) طابق 

الر8اط.

املدة االجتماعية):)99)سنة ابتداء)

من تقييدها في سجل التجاري إال في)

حالة الفسخ قبل اروان تو زيادة طبقا)

للقانون والنظام ارسا�سي الحالي.

املسيرون):)تسيير الشركة من):

عالمي،) الصديق  بكر  تبو  السيد 

البطاقة) رقم  الجنسية،) مغربي 

االزدياد) تاريخ  (LC172554 الوطنية)

الساكن ب حي) (،1929 سبتمبر) (32

(،32( رقم) النهضة،) تجزئة  العدير،)

وزان)؛

مغر8ية) حداد،) فنة  السيدة 
الوطنية) البطاقة  رقم  الجنسية،)

فبراير) ((3 االزدياد) تاريخ  (L415195

1924،)الساكنة ب عمارة ب شقة)5 

إقامة البسان،)حي النهضة،)الر8اط.

التوقيع االجتماعي):)تلتزم الشركة)

بتوقيع واحد من طرف السيد تبو بكر)

الصديق عالمي.
رتسمالها):)12.222)درهم مقسمة)

122)درهم) 122)حصص من فئة) إلى)

ومحررة) جميعها  مكتتبة  للسهم 

بأكملها.

استخالص) بعد  (: ارر8اح) توزيع 

القانوني،) ارر8اح لالحتياط  من  (%5

قرار) حسب  فيه  يتصرف  الفائض 

الشركاء.

السنة املالية):)تبدئ من فاتح يناير)

ديسمبر من كل سنة ما عدا) (31 إلى)

السنة ارولى تبدت من تاريخ التسجيل.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجارية) املحكمة  لدى  القانوني 

 (2(2 تكتو8ر) (13 بتاريخ) بالر8اط 

تحت رقم)127615.

209 P

J K H INTERCITY TOUR
ش.م.م ش.و

رقم 7)2 تجزئة الوفاء 1، القنيطرة

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
القانون) إنجاز  تم  ((2(2 يوليو) ((2

ارسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):

 J K H INTERCITY (: التسمية)

TOUR)ش.م.م ش.و.

الهدف):)نقل املستخدمين.

تجزئة) (،2(7 (: االجتماعي) املقر 

الوفاء)1)القنيطرة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

الرتسما1):)122.222)درهم مقسم)

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1222 إلى)

للحصة لصالح السيد جخنية خليل)

1222)حصة.
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السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)
إلى)31)ديسمبر.

التسيير):)السيد جخنية خليل.
ولقد تم تقييد الشركة بالسجل)
االبتدائية) باملحكمة  التجاري 

بالقنيطرة تحت رقم)56467.
210 P

KHBIBI AGRICOLE
ش.م.م

دوار لعنابسة مناصرة القنيطرة
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إنجاز  تم  ((2(2 يونيو) ((3
ارسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):
KHBIBI AGRICOLE (: التسمية)

ش.م.م.
الهدف):
الفالحة.

تر8ية املوا�سي.
لعنابسة) دوار  (: االجتماعي) املقر 

مناصرة متجر رقم)))القنيطرة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
درهم) (122.222 (: الرتسما1)
 122 حصة بقيمة) (1222 مقسم إلى)
درهم للحصة لصالح السيد خبيبي)

محمد)1222)حصة.
السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.
التسيير):))السيد خبيبي محمد.

ولقد تم تقييد الشركة بالسجل)
االبتدائية) باملحكمة  التجاري 

بالقنيطرة تحت رقم)3)565.
211 P

 SOCIEITE SHAHLODAY
SERVICE
SARL AU

استثنائي) عام  جمع  بمقت�سى 
قرر) ((2(2 تكتو8ر) (7 حرر في الر8اط)
 SOCIEITE الشريك الوحيد للشركة)
ش.م.م) (SHAHLODAY SERVICE

ذات الشريك الوحيد ما يلي):

طرف) من  حصة  (1222 تفويت)

السيد عمور حميد إلى السيدة غزالن)

ايت ناصر.

استقالة السيد عمور حميد من)

منصبه كمسير للشركة.

ناصر) ايت  السيدة غزالن  تعيين 

كمسيرة وحيدة للشركة.

من) و13) (7 (،6 املواد) تعديل 

القانون ارسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تكتو8ر) (1( بتاريخ) (4129 رقم) تحت 

.(2(2

212 P

V.F.M SERVICES
SARL AU

استثنائي) عام  جمع  بمقت�سى 
2)2))قرر) 2)سبتمبر) حرر في الر8اط)

 VEDIA للشركة) الوحيد  الشريك 

  FACILITY MANAGEMENT 1

ش.م.م ذات شريك وحيد ما يلي):

تعديل اسم الشركة.

تم تغيير اسم الشركة الذي تصبح)

V.F.M SERVICES
القانون) من  (( املادة) تعديل 

ارسا�سي للشركة.)

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالر8اط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

تكتو8ر) (13 بتاريخ) (4473 رقم) تحت 

.(2(2

213 P

CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

Société à Responsabilité Limitée

à Associé Unique

AU CAPITAL DE 122.222 DHS

 SIEGE(SOCIAL(:(23(AVENUE(ANOUAL

 IMM FLEUTY 11 BUREAU N° 4 KENITRA

FIX(:(05.37.36.02.59

H CREL THEODORE
بالقنيطرة) عرفي  عقد  بمقت�سى 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

والتي) وحيد  مساهم  مع  محدودة 

تحمل الخصائص التالية):

H CREL THEODORE(:(التسمية

SARL AU(:(الصيغة القانونية

الهدف االجتماعي):)

مقاو1 إشهارات.
رائد تعما1 إدارية تجارية صناعية)

تو زراعية.

تو) (تاجر  والتصدير) االستيراد 

وسيط).
رتسما1 الشركة):)122.222)درهم)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة) (122

بين الشركاء)على الشكل التالي):

ليرش) ثيودور  كريستيان  السيد 

1222)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي تي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

ارولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شارع تنوا1) ((3 (: املقر االجتماعي)

 4 رقم) مكتب  (11 فلوري) إقامة 

ميموزة القنيطرة.
:)السيد كريستيان ثيودور) املسير)

ليرش.
رقم السجل التجاري):)56591.

214 P

CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

Société à Responsabilité Limitée

à Associé Unique

AU CAPITAL DE 122.222 DHS

 SIEGE(SOCIAL(:(23(AVENUE(ANOUAL

 IMM FLEUTY 11 BUREAU N° 4 KENITRA

FIX(:(05.37.36.02.59

ALLOSCHOOL MAROC
بالقنيطرة) عرفي  عقد  بمقت�سى 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص) تحمل  والتي  محدودة 

التالية):

 ALLOSCHOOL (: التسمية)

MAROC

SARL(:(الصيغة القانونية

مبرمج) (: االجتماعي) الهدف 

كمبيوتر،)محلل،)مصمم.

رتسما1 الشركة):)122.222)درهم)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة) (122

بين الشركاء)على الشكل التالي):

 392 معطوش) محمد  السيد 

حصة.

 392 اجتهادي) حسن  السيد 

حصة.

 122 ابوالبقاء) محمد  السيد 

حصة.

السيد محمد فائق)42)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي تي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

ارولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شارع تنوا1) ((3 (: املقر االجتماعي)

 4 رقم) مكتب  (11 فلوري) إقامة 

ميموزة القنيطرة.

املسير):)السيد محمد معطوش.

رقم السجل التجاري):)56355.

215 P

CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

Société à Responsabilité Limitée

à Associé Unique

AU CAPITAL DE 122.222 DHS

 SIEGE(SOCIAL(:(23(AVENUE(ANOUAL

 IMM FLEUTY 11 BUREAU N° 4 KENITRA

FIX(:(05.37.36.02.59

FLORIA EVENTS AGENCY
SARL AU

تغييرات مختلفة
الجمعية) مداوالت  إثر  على 

بتاريخ) املنعقدة  االستثنائية  العامة 

مساهمو) قرر  (،(2(2 سبتمبر) ((4

 FLORIA EVENTS AGENCY SARL

3))شارع) AU،)والتي يوجد مقرها ب)

تنوا1 إقامة فلوري)11)مكتب رقم)4 

ميموزة القنيطرة،)التغييرات التالية):

االجتماعية الحصص   بيع 

كما يلي):
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 322 تبيع) غيالن  تسماء) السيدة 
حصة ب)122)درهم للحصة السيدة)
إدارة) و8التالي ستتم  ارخضر،) سناء)
سناء) السيدة  قبل  من  الشركة 

ارخضر لفترة غير محدودة.
الصفة القانونية.

تغيير القوانين ارساسية للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
رقم) تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

79421)بتاريخ)5)تكتو8ر)2)2).
216 P

CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER
Société à Responsabilité Limitée

à Associé Unique
AU CAPITAL DE 122.222 DHS

 SIEGE(SOCIAL(:(23(AVENUE(ANOUAL
 IMM FLEUTY 11 BUREAU N° 4 KENITRA

FIX(:(05.37.36.02.59

AJ CLIM MAROC
SARL AU

Email:jamal.zoom68@gmail
Tél : 06.65.25.00.11

تغييرات مختلفة
الجمعية) مداوالت  إثر  على 
بتاريخ املنعقدة  االستثنائية   العامة 
مساهمو قرر  (،(2(2 سبتمبر) ((4 
AJ CLIM MAROC SARL AU،)والتي)
يوجد مقرها ب)3))شارع تنوا1 إقامة)
ميموزة) (4 رقم) مكتب  (11 فلوري)

القنيطرة،)التغييرات التالية):
االجتماعية الحصص   بيع 

كما يلي):
السيد عبد الحق كروم يبيع)52) 
درهم للحصة السيد) (122 حصة ب)
و8التالي ستتم إدارة) الهرواق جما1،)
الهرواق) السيد  قبل  من  الشركة 

جما1 لفترة غير محدودة.
زيادة في رتسما1 الشركة):

 1222 جما1) الهرواق  السيد 
حصة ب)122)درهم.
الصفة القانونية.

تغيير القوانين ارساسية للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
رقم) تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

3)795)بتاريخ)7)تكتو8ر)2)2).
217 P

EXPREMIUM CONSULTING SARL

RUE PESCARA HAY AL MATAR - NADOR

Tél.(:(05.36.33.39.77

Fax(:(05.36.33.39.95

STE MIEL D’OLIVE
SARL AU

تأسيس الشركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تكونت شركة ذات) ((2(2 سبتمبر) (4

وحيد) لشريك  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كالتالي):

 STE MIEL D’OLIVE (: التسمية)

SARL AU

الصفة القانونية):)ش.م.م ش.و.

(- الزراعة وتر8ية النحل) (: الهدف)

بيع العسل وزيوت مختلفة.

 122.222 في) حدد  (: الرتسما1)

سهم بقيمة) (1222 درهم مقسم إلى)

122)درهم للسهم موزعة كالتالي):

1222)سهم علي بلخريف.

التسيير):)علي بلخريف.

اإلمضاء):)علي بلخريف.

املدة):)99)سنة.

الحسن) شارع  (: االجتماعي) املقر 

الثاني،)الدريوش.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

االبتدائية بالدريوش بتاريخ)))تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)64.
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EXPREMIUM CONSULTING SARL

RUE PESCARA HAY AL MATAR - NADOR

Tél.(:(05.36.33.39.77

Fax(:(05.36.33.39.95

OPTIQUE EL KAOUTAR
SARL AU

تأسيس الشركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة) تكونت  ((2(2 تغسطس) ((4

لشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد مميزاتها كالتالي):

 OPTIQUE (: التسمية)

EL KAOUTAR SARL AU

الصفة القانونية):)ش.م.م ش.و.

الهدف):)تخصائي نظارات.

 122.222 في) حدد  (: الرتسما1)

سهم بقيمة) (1222 درهم مقسم إلى)

122)درهم للسهم موزعة كالتالي):

1222)سهم محمد الجراري.

التسيير):)محمد الجراري.

اإلمضاء):)محمد الجراري.

املدة):)99)سنة.

بن) الهام  حي  (: االجتماعي) املقر 

الطيب،)الدريوش.

لدى) القانوني  اإليداع  تم 

 املحكمة االبتدائية بالدريوش بتاريخ

4))سبتمبر)2)2))تحت رقم)61.

219 P

EXPREMIUM CONSULTING SARL

RUE PESCARA HAY AL MATAR - NADOR

Tél.(:(05.36.33.39.77

Fax(:(05.36.33.39.95

IAAZANEN CARS

SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

SIEGE(SOCIAL : Dr. AAZIZATEN

 IAAZANEN BENI BOUGHAFER

P/NADOR

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ استثنائيا  املنعقد   العادي 

6)تكتو8ر)2)2))قرر الشريك الوحيد)

الشركة) رتسما1  في  الزيادة  للشركة 

عن) ((73.222 إلى) (122.222 من)

طريق إصدار)1732)حصة عينية مع)

تعديل القانون ارسا�سي للشركة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم 

 املحكمة االبتدائية بالناضور بتاريخ

9)تكتو8ر)2)2))تحت رقم)7)33.
نسخة للبيان

220 P

EXPREMIUM CONSULTING SARL

RUE PESCARA HAY AL MATAR - NADOR

Tél.(:(05.36.33.39.77

Fax(:(05.36.33.39.95

BENI BOUGHAFER CARS
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU(CAPITAL(DE 350.000 DHS

SIEGE(SOCIAL : Dr. TIFASSOUR

IAAZZANEN P/NADOR

العام) الجمع  محضر  إثر  على 

 (2(2 سبتمبر) فاتح  بتاريخ  املنعقد 

قرروا ما يلي):

محمد) السروتي  حصة  تفويت 

ليكون مسيرا) لفائدة حمرة بركوش،)

الشركة) تحويل  للشركة،) وحيدا 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

للشريك الوحيد.

ارسا�سي) القانون  تعديل  مع 

للشركة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم 

 املحكمة االبتدائية بالناضور بتاريخ

5))سبتمبر)2)2))تحت رقم)23)3.
نسخة للبيان

221 P

EXPREMIUM CONSULTING SARL

RUE PESCARA HAY AL MATAR - NADOR

Tél.(:(05.36.33.39.77

Fax(:(05.36.33.39.95

STE NADOFRESH
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE

AU(CAPITAL(DE 10.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : RUE

TOMATECH HAY ARRID

NADOR 

في مؤرخ  محضر   بمقت�سى 

قرر شريك الشركة) ((2(2 تكتو8ر) (2

من) الشركة  رتسما1  من  الرفع 

درهم) (122.222 إلى) درهم  (12.222

توسيع جديدة  حصة  (922 بإنشاء)
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بإضافة) وذلك  الشركة  نشاط  (

بحي) فرع  فتح  الغذائية،) املواد  بيع 

فيه) سيزاو1  الناضور  بويزارزارا 

احمد) وسيديره  الغذائية  املواد  بيع 
القانون) تعديل  مع  الهروا�سي 

ارسا�سي للشركة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم 

 املحكمة االبتدائية بالناضور بتاريخ

)1)تكتو8ر)2)2))تحت رقم)3332.
نسخة للبيان

222 P

كوسومار
شركة مساهمة

رتسمالها : 944.271.432 درهم

الكائن مقرها : 2، زنقة املعتمد

بن عباد، الدار البيضاء

تقاعد املدير العام املنتدب
وتعيين مدير عام منتدب جديد

اإلداري) املجلس  اجتماع  إن 

 (2(2 تغسطس) (31 بتاريخ) املنعقد 

قد):

سجل تقاعد املدير العام املنتدب)

السيد محمد جواد خطابي.

الوالي) تمين  السيد  تعيين  قرر 

مديرا عاما منتدبا للشركة.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة)

الضبط لدى املحكمة التجارية للدار))

البيضاء)بتاريخ)2)تكتو8ر)2)2))تحت)
رقم)742995.

عن املستخلص والبيانات

مجلس اإلدارة

223 P

LKHIMA VISION
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة وذات الشريك الوحيد

بتاريخ)14)سبتمبر)2)2))تم وضع)

قانون منظم لشركة ذات املسؤولية)

الوحيد) الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املميزات التالية):

 LKHIMA VISION (: التسمية)

وذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.

مختلفة) تنواع  تقديم  (: الهدف)

قراءة سمعية) (: وسائل اإلعالم) ( من)

إنشاء) واإللكترونية،) و8صرية،)

محطات اإلذاعة وقنوات التلفزيون)

اإلنتاج) والصحف،) ارنباء) ووكاالت 

اإلعالم) وسائل  صحافة،) اإلعالمي،)

املواد) وإصدار  إعداد  املصاحب،)

شبكة) على  التسويق  اإلعالمية،)

اإلنترنت ووسائل اإلعالم االجتماعية.

الرتسما1):)حدد في مبلغ)122.222 

حصة من) (1222 إلى) درهم مقسمة 

موزعة) للواحدة  درهم  (122 فئة)

كاآلتي):

 1222 السيد جدو عبد الرحمان)

حصة.

الوحدة) مدينة  (: االجتماعي) املقر 

بلوك)C)رقم)226)العيون.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

جدو عبد الرحمان ملدة غير محددة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

تحت رقم) ((2(2 سبتمبر) (16 بتاريخ)

.33251

224 P

 STE TRANSPORT

LIVRAISON
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة وذات الشريك الوحيد

تم وضع) ((2(2 تكتو8ر) (2 بتاريخ)

قانون منظم لشركة ذات املسؤولية)

الوحيد) الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املميزات التالية):

 STE TRANSPORT (: التسمية)

املسؤولية) ذات  (LIVRAISON

املحدودة وذات الشريك الوحيد.

لحساب) البضائع  نقل  (: الهدف)

نقل) النقل،) آالت  كراء) الغير،)

البضائع،) ملختلف  ودولي  وطني 

البضائع،) نقل  السياحي،) النقل 

عامة) تشغا1  اللوجيستيكي،) نقل 

والخدمات.

الرتسما1):)حدد في مبلغ)122.222 
حصة من) (1222 إلى) درهم مقسمة 
موزعة) للواحدة  درهم  (122 فئة)

كاآلتي):
السيد الغرفي علي)1222)حصة.

مدينة) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 
رقم) (1 بلوك) الثاني  الشطر  الوحدة 

))6)العيون.
السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

الغرفي علي ملدة غير محددة.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (1( بتاريخ)

.33327
225 P

 STE SAHARA TRADING
FISH
SARL

RC : 33335
تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
5)تكتو8ر)2)2))تم إنشاء)شركة ذات)
بالخصائص) املحدودة  املسؤولية 

التالية):
 STE SAHARA (: التسمية)

TRADING FISH)ش.م.م.
املنتجات  تسويق   : النشاط 

البحرية - تجارة عامة.
تطوان  زنقة   : االجتماعي  املقر 
الطابق  السعادة  حي   ( رقم  عمارة 

الثالث العيون.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس.
درهم) (122.222 (: املا1) رتس 
مقسمة) حصة  (122 على) مقسمة 

كالتالي):
 522 الكنتاوي) الكنتاوي  السيد 

حصة.
 522 انطونيو) ارجيبيل  السيد 

حصة.
السيد) تعيين  تم  (: التسيير)
الكنتاوي الكنتاوي والسيد ارجيبيل)
انطونيو كمسيرين للشركة ملدة غير)
محدودة مع اعتماد اإلمضاء)املشترك.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالعيون) االبتدائية  باملحكمة 

رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (13 بتاريخ)

.(2(2/(324

226 P

STE BOUHIA STORE
SARL AU

RC : 33407

تأسيس شركة
13)تكتو8ر) بتاريخ) بالعيون  تم 

شركة ذات املسؤولية) إنشاء) ((2(2

املحدودة بشريك وحيد بالخصائص)

التالية):

BOUHIA STORE(:(التسمية

النشاط):)تجارة لوازم املكتب.

4)الطابق) :)عمارة) املقر االجتماعي)
ساحة) (43 زنقة) (1 الشقة) ارو1 

الدشيرة العيون.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس.
درهم) (122.222 (: املا1) رتس 

موزعة) حصة  (1222 على) مقسمة 

كالتالي):

السيدة سناء)بوهيا)1222)حصة.

تم تعيين السيدة سناء) (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  كمسيرة  بوهيا 

محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالعيون) االبتدائية  باملحكمة 

رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (13 بتاريخ)

.(2(2/(435

227 P

ROCHELEC
SARL

ش.م.م

تعديل
العام) الجمع  بمقت�سى  تم 

يوليو) (3 يوم) املنعقد  االستثنائي 

2)2))تعديل ما يلي):

تعيين السيد محمد رشد والسيد)

عمر رشد كمسيرين للشركة.
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الشركة) موضوع  توسيع 

بإضافة بيع تجهزة الهواتف النقالة)

ومستلزماتها.

تحيين القانون ارسا�سي للشركة.

املحكمة) (: القانوني) اإليداع 

 (42 رقم) تحت  بخريبكة  االبتدائية 

بتاريخ)2))يوليو)2)2).

228 P

NAKHIL METAL
ش.م.م ش.و

تعديل
العام) الجمع  بمقت�سى  تم 

يناير) ((5 يوم) املنعقد  االستثنائي 

2)2))تعديل ما يلي):

درهم في رتسما1) ((22.222 زيادة)

الشركة ليصبح)322.222)درهم.

تحيين القانون ارسا�سي للشركة.

املحكمة) (: القانوني) اإليداع 

 2( رقم) تحت  بخريبكة  االبتدائية 

بتاريخ)12)فبراير)2)2).

229 P

SK 2 CAR
ش.م.م

تعديل
العام) الجمع  بمقت�سى  تم 

يوليو) (14 يوم) املنعقد  االستثنائي 

2)2))تعديل ما يلي):

السيد) من  حصة  (1752 تفويت)

موساعد) السيد  إلى  الخدير  بودرقة 

سعيد.

تغيير الصفة القانونية من شركة)

إلى شركة) ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.

تحيين القانون ارسا�سي للشركة.

املحكمة) (: القانوني) اإليداع 

 699 رقم) تحت  بخريبكة  االبتدائية 

بتاريخ)4)سبتمبر)2)2).

230 P

TRIO EVOLUTION

ش.م.م

تعديل
العام) الجمع  بمقت�سى  تم 

يوليو) (7 يوم) املنعقد  االستثنائي 

2)2))تعديل ما يلي):

بإضافة) الشركة  هدف  توسيع 

تجارة مواد البناء.

تحيين القانون ارسا�سي للشركة.

املحكمة) (: القانوني) اإليداع 

 679 رقم) تحت  بخريبكة  االبتدائية 

بتاريخ)6))تغسطس)2)2).

231 P

CAFE HINAF

ش.م.م

تعديل
العام) الجمع  بمقت�سى  تم 

فبراير) (12 يوم) املنعقد  االستثنائي 

2)2))تعديل ما يلي):

تفويت مجموع حصص الشركاء)

السيد) حصة من  (1222 املقدرة ب)

حناف املصطفى السيد حناف محمد)

السيدة حناف نادية والسيدة حناف)

ليلى إلى السيد مقدمي سعيد.

تغيير الصفة القانونية من شركة)

إلى شركة) ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.

سعيد) مقدمي  السيد  تعيين 

قبو1) مع  للشركة  وحيد  كمسير 

استقالة السيد حناف املصطفى.

للشركة) االجتماعي  اللقب  تغيير 

 CAFE BEN إلى) (CAFE HINAF من)

.RADI

تحيين القانون ارسا�سي للشركة.

املحكمة) (: القانوني) اإليداع 

 ((2 رقم) تحت  بخريبكة  االبتدائية 

بتاريخ)16)يوليو)2)2).

232 P

AFRAH AL AILA

ش.م.م

تعديل
العام) الجمع  بمقت�سى  تم 

يوليو) (17 يوم) املنعقد  االستثنائي 

2)2))والجمع املنعقد يوم)6))نوفمبر)

219))تعديل ما يلي):

السيد) من  حصة  (1222 تفويت)

شنادي) السيد  إلى  لفتاخ  الدين  عز 

محمد.

محمد) شنادي  السيد  تعيين 

قبو1) مع  للشركة  وحيد  كمسير 

استقالة السيد عز الدين لفتاخ.

تاجر) بإزالة  الشركة  تغيير هدف 

مالبس) تاجر  وإضافة  جافة  فواكه 

نسائية.

تحيين القانون ارسا�سي للشركة.

املحكمة) (: القانوني) اإليداع 

 1( رقم) تحت  بخريبكة  االبتدائية 

بتاريخ)6)يناير)2)2).

233 P

TALABAT - 4YOU

ش.م.م

تعديل
العام) الجمع  بمقت�سى  تم 

يوليو) (14 يوم) املنعقد  االستثنائي 

2)2))تعديل ما يلي):

بإضافة) الشركة  نشاط  تعديل 

التجارة،)خدمات النظافة،)بيع مواد)

نقل) البستنة،) بالتقسيط،) البناء)

ارشخاص لحساب الغير.

بمقدار) الشركة  رتسما1  رفع 

 122.222 ليصبح) درهم  (92.222

درهم.

تحيين القانون ارسا�سي للشركة.

املحكمة) (: القانوني) اإليداع 

 717 رقم) تحت  بخريبكة  االبتدائية 

بتاريخ)15)سبتمبر)2)2).

234 P

ANG TOP
ش.م.م ش.و

تعديل
العام) الجمع  بمقت�سى  تم 

سبتمبر) ((2 يوم) املنعقد  االستثنائي 

219))تعديل ما يلي):

بإضافة) الشركة  هدف  توسيع 

البناء) تو  مختلفة  تعما1  مقاو1 

والهندسة املعمارية.

تحيين القانون ارسا�سي للشركة.

املحكمة) (: القانوني) اإليداع 

 133( االبتدائية بخريبكة تحت رقم)

بتاريخ)1))تكتو8ر)219).

235 P

OK SOLUTIONS
ش.م.م ش.و

تأسيس
العام) الجمع  بمقت�سى  تم 

سبتمبر) (16 يوم) املنعقد  االستثنائي 

بالصفات) شركة  تأسيس  ( ((219

التالية):

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 OK (: االجتماعي) اللقب 

SOLUTIONS

درهم) (122.222 (: الرتسما1)

فئة) من  حصة  (1222 على) موزعة 

122)درهم للواحدة.
زنقة) (75 رقم) (: االجتماعي) املقر 

املهارة حي الصناعي خريبكة.

موضوع الشركة):)نجارة الخشب،)

مقاو1 تعما1 البناء)والتجارة.

يعود تسيير الشركة إلى) (: التسيير)

السيد عرسة بوعزة.

بوعزة) عرسة  السيد  (: الشركاء)

1222)حصة.

:)من ارو1 يناير إلى) السنة املالية)

نهاية شهر ديسمبر.

املحكمة) (: القانوني) اإليداع 

 747 رقم) تحت  بخريبكة  االبتدائية 

بتاريخ)9))سبتمبر)2)2).

236 P
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FAB SOLUTIONS
ش.م.م ش.و

تأسيس
العام) الجمع  بمقت�سى  تم 
سبتمبر) (12 يوم) املنعقد  االستثنائي 
بالصفات) شركة  تأسيس  ((2(2

التالية):
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
 FAB (: االجتماعي) اللقب 

SOLUTIONS
درهم) (122.222 (: الرتسما1)
فئة) من  حصة  (1222 على) موزعة 

122)درهم للواحدة.
رقم) عمارة  (: االجتماعي) املقر 
عبد) موالي  شارع  (5 رقم) شقة  (92

الرحمان خريبكة.
مقاو1 تعما1) ( (: موضوع الشركة)

البناء،)التصدير واالستيراد.
يعود تسيير الشركة إلى) (: التسيير)

السيد فايق بوشعيب.
فايق بوشعيب) السيد  (: الشركاء)

1222)حصة.
:)من ارو1 يناير إلى) السنة املالية)

نهاية شهر ديسمبر.
املحكمة) (: القانوني) اإليداع 
 752 رقم) تحت  بخريبكة  االبتدائية 

بتاريخ فاتح تكتو8ر)2)2).
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PREVIA MAROC
ش.م.م
تعديل

العام) الجمع  بمقت�سى  تم 
يونيو) ((5 يوم) املنعقد  االستثنائي 

2)2))تعديل ما يلي):
السيد) من  حصة  (3222 تفويت)

اعراف عبد القادر كما يلي):
اعراف) السيد  إلى  حصة  (1522
السيد) إلى  حصة  و1522) املصطفى 

اعراف عبد هللا.
املصطفى) اعراف  السيد  تعيين 
كمسيرين) هللا  عبد  اعراف  والسيد 

للشركة.

(: توسيع نشاط الشركة بإضافة)

تصدير واستيراد وتوزيع مستحضرات)

التجميل والتجميل الريا�سي وتدوات)

تصفيف الشعر.

تحيين القانون ارسا�سي للشركة.

املحكمة) (: القانوني) اإليداع 

 737 رقم) تحت  بخريبكة  االبتدائية 

بتاريخ)4))سبتمر)2)2).
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SOCIETE R.Y.A ACOUSTICA
SARL

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد) (،(2(2 يوليو) ((7 بتاريخ) الر8اط،)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.

 R.Y.A ACOUSTICA (: التسمية)

SARL

الهدف االجتماعي):)

الصوتية) املعالجة  تعما1 

واملسموعة واملرئية.

تعما1 متنوعة.

تعما1 البناء.

رتسما1 الشركة):)622.222)درهم)

فئة) من  حصة  (6222 إلى) مقسمة 

122)درهم للحصة الواحدة.

ابن عصمان منير)3622)حصة.

االطرا�سي حياة))422))حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي تي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

ارولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

محمد) شارع  (: االجتماعي) املقر 

الخامس إقامة الكومير الطابق ارو1)

شقة)1)تابريكت سال.

املسير):)ابن عصمان منير.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.3(243
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STE M.Y.O TRAVAUX
SARL

حل الشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 (2 بتاريخ) للشركة  العادي  الغير 
قرر مسيرا الشركة) ((2(2 تغسطس)
 STE M.Y.O TRAVAUX SARL
32.222)ومقرها االجتماعي) رتسمالها)
بطانة سال ما) (22 زنقة رحامنة رقم)

يلي):
حل الشركة.

خالد،) املعروفي  السيد  تعيين 
السيد اليوسفي بوشتى والسيد وحود)

تحمد بصفتهم مصفون للشركة.
تقرر جعل التصفية في مقر شركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (2(2 تكتو8ر) (7 في) االبتدائية لسال 

تحت رقم)35121.
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STE G-HEALTH
شركة محدودة املسؤولية

بمساهم وحيد
 32 تاريخ تسجل العقد العرفي في)
والتي تحمل) بالر8اط  ((2(2 سبتمبر)

الخصائص التالية):
املواد) بيع  (: االجتماعي) الهدف 

وارعشاب الطبيعية.
رتسما1 الشركة):)122.222)درهم)
فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة) (122

على الشكل التالي):
:(SECCO JULIEN(السيد

1222)حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي تي من تاريخ وضع)

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

ارولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
رشد) ابن  زنقة  (: االجتماعي) املقر 

الرقم)132)حي املغرب العربي تمارة.
.SECCO JULIEN(التسيير):)السيد
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.132953
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شركة العماري تراد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رتسمالها : 122.222 درهم
املقر االجتماعي : محل رقم 121 

تجزئة تسافين تمارة
تأسيس

 (2 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  ((2(2 سبتمبر)
املسؤولية) ذات  للشركة  ارسا�سي 

املحدودة والتي تتميز بما يلي):
تراد) العماري  شركة  (: التسمية)

ذات املسؤولية املحدودة.
الخياطة) لوازم  بيع  (: الهدف)

ودنطيل.
املدة):)حددت في)99)سنة انطالقا)
السجل) في  التسجيل  تاريخ  من 

التجاري.
 121 محل رقم) (: املقر االجتماعي)

تجزئة تسافين تمارة.
في) حدد  (: االجتماعي) الرتسما1 
إلى) مقسمة  درهم  (122.222 مبلغ)
 122 بثمن) اجتماعية  حصة  (1222

درهم في حوزة):
 (52 (: العماري) رشيد  السيد 

حصة.
 (52 (: العماري) حسن  السيد 

حصة.
السيد عبد العزيز العمار ي:)52) 

حصة.
 (52 (: العماري) يوسف  السيد 

حصة.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
فاتح يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
السيد رشيد العماري تو السيد حسن)

العماري ملدة غير محدودة.
الر8ح) من  (%5 يقتطع) (: الر8ح)
الصافي في كل سنة من تجل تكوين)

االحتياط القانوني.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (1( في) بتمارة  االبتدائية 
رقم) تحت  التجاري  بالسجل  ((2(2

.132951
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شركة كرياط أنفو غماتيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رتسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : محل تما1 4 رقم 

119 حي يعقوب املنصور - الر8اط

نقل املقر االجتماعي
العادي) الغير  العام  الجمع  قرر 

نقل) ((2(2 يوليو) ((2 املنعقد في يوم)
املقر االجتماعي من)1)تما1)6)رقم)22 
حي الفتح الر8اط إلى محل تما1)4)رقم)

119)حي يعقوب املنصور الر8اط.

عبد) الرازني  السيدان  تعين 

ارشقر) عاد1  والسيد  اللطيف 

مسيرين للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (2(2 تكتو8ر) (7 التجارية بالر8اط في)

تحت رقم)4353.
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STE M.H.I.A TRANSPORT
SARL AU 

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 (2(2 تكتو8ر) فاتح  يوم  بالقنيطرة 

لشركة) ارسا�سي  القانون  وضع  تم 

ذات مسؤولية محدودة بالخصائص)

التالية):

 STE M.H.I.A (: التسمية)

.TRANSPORT SARL AU
شارع) (115 رقم) (: املقر االجتماعي)

91)حي الشباب القنيطرة.

املدة):)99)سنة.

موضوع الشركة):

النقل الشخ�سي.

توريد.  مكتب 

تعما1 مختلفة.
 122.222 (: الشركة) ما1  رتس 

درهم.

التسيير):)تسند إلى حسن يعقوبي.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)

2)تكتو8ر)2)2).

سجل تجاري رقم)5)565.
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 STE TITRITE PARA

INFERMERIE

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس
حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى  (: توال)

تم) ((2(2 فبراير) (7 بتاريخ) بالر8اط 

ذات) لشركة  ارسا�سي  النظام  وضع 

املميزات) ذات  املحدودة  املسؤولية 

املبينة فيما يلي):

 STE TITRITE PARA (: التسمية)

.INFERMERIE SARL

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

الغاية من الشركة هي):)بيع وتوزيع)

مستحضرات التجميل بالتقسيط.

املقر):)شارع الحسن الثاني عمارة)

45C)محل رقم)3)سال الجديدة)-)سال.

سنة) (99 حددت مدتها في) (: املدة)

اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.

 122.222 (: الجماعي) املا1  رتس 

من) حصة  (1222 (1 مقسمة  درهم 

الواحدة) للحصة  درهم  (122 فئة)

واملوزعة كما يلي):

(: اللطيف) عبد  عزوز  السيد 

25.222)درهم)-)252)حصة.

 12.222 (: مليكة) خدام  السيدة 

درهم)-)122)حصة.

السيد بواس الحو):)5.222)درهم)

- 52)حصة.

تسير الشركة من طرف) (: اإلدارة)

بصفته) اللطيف  عبد  عزوز  السيد 

مسير للشركة ملدة غير محددة.

فاتح) بين  ما  (: ( الجماعية) السنة 

يناير إلى متم ديسمبر من كل سنة.

القانوني) اإليداع  تم  لقد  (: ثانيا)

سجل) بسال،) التجارية  باملحكمة 

فاتح) بتاريخ  (3527( رقم) تجاري 

تكتو8ر)2)2).
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 STE RAFIAA MOHAMMED

 BEN MOHAMMED
ش.م.م

ذات الشريك الوحيد

إقامة تم هاني رقم 5 الوفاق تمارة

حل الشركة

مؤرخ) محضر  بمقت�سى  ( (- (1

 (2(2 تكتو8ر) (6 بتاريخ) بتمارة 

لشركة) العادي  الغير  العام  للجمع 

 RAFIAA MOHAMMED BEN

ذات) ش.م.م.) (MOHAMMED
الشريك الوحيد،)رتسمالها)122.222 

درهم مقرها االجتماعي إقامة تم هاني)
الوفاق تمارة تم اإلقرار على (5  رقم)

)ما يلي):

تم اإلقرار باإلجماع على ما يلي):

حل للشركة.

تعيين مصفي الشركة في شخص)

السيد محمد رفيع.

تعيين مقر حل الشركة.

تصفية الشركة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  ( (- ((

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  مكتب 

بتمارة بتاريخ)13)تكتو8ر)2)2))تحت)
رقم)3)41.
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 STE ENTREPRISE DE

BATIMENT JAATOUTI
ش.م.م.

ذات الشريك الوحيد

42 شارع فا1 ولد عمير تكدا1 - 

الر8اط

شركة محدودة املسؤولية

تكوين
بالر8اط) مؤرخ  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  ((2(2 تكتو8ر) ((5 في)

القوانين ارساسية للشركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):

 STE ENTREPRISE (: التسمية)

DE BATIMENT JAATOUTI)ش.م.م)

ذات الشريك الوحيد.

الهدف):)ارشغا1 العامة والبناء.

42)شارع فا1 ولد) (: املقر الرئي�سي)

عمير تكدا1)-)الر8اط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تكوين الشركة.
بما) املا1  رتس  حدد  (: املا1) رتس 

قدره)12.222)درهم مقسم على)122 

حصة بنسبة)122)درهم للواحدة.

ارر8اح) من  (%5 تؤخذ) (: ارر8اح)

الصافية للتأسيس االحتياطي.

تدار الشركة من طرف) (: التسيير)

السيد جعطوطي عبد الحق ملدة غير)

محدودة.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

تكتو8ر) (13 بتاريخ) بالر8اط  التجارية 

2)2))تحت رقم)2)1276.
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STE TRY CALL
SARL AU

 (2 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

سبتمبر)2)2))تم تأسيس شركة ذات)

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص التالية):

.STE TRY CALL(:(التسمية

.SARL AU(:(الصفة القانونية

الهدف االجتماعي):)مركز االتصا1)

الهاتفي)(مركز االتصا1).
درهم) (52.222 (: رتسما1 الشركة)

مقسمة إلى)522)حصة من فئة)122 

بين) موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء)على الشكل التالي):

 522 (: بوكروم) توفيق  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي تي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

ارولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
:)زنقة ابن الهيثم) املقر االجتماعي)

فيال رقم)13)املكتب رقم ب)3)تكدا1)

-)الر8اط.
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املسير):)السيد توفيق بوكروم.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.146625
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STE LES DOMAINES KENZA
SARL AU

 (3 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
سبتمبر)2)2))تم تأسيس شركة ذات)
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص التالية):
 STE LES DOMAINES(:(التسمية

.KENZA
.SARL AU(:(الصفة القانونية

الهدف االجتماعي):)
مقاو1 في تسيير االستغال1.

املنتجات) في  والتسيير  االستيراد 
الفالحية.

رتسما1 الشركة):)122.222)درهم)
فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة) (122

بين الشركاء)على الشكل التالي):
(: آيت وكرام) الحليم  السيد عبد 

1222)حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي تي من تاريخ وضع)

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

ارولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي):)15)شارع اربطا1)

الشقة رقم)4)تكدا1)-)الر8اط.
السيد عبد الحليم آيت) (: املسير)

وكرام.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.146623
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JRH CONSULTING

BIG SPACE
SARL AU

مؤرخ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
قد) ((2(2 سبتمبر) (3 بتاريخ) في سال 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.

التوريدات) (: االجتماعي) الهدف 

العامة.

رتسما1 الشركة):)122.222)درهم)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)درهم للحصة الواحدة.

البوش محمد):)1222)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي تي من تاريخ وضع)

السجل التجراي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

ارولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

قطاع) (229 رقم) (: املقر االجتماعي)

واو حي الرحمة سال.

املسير):)السيد البوش محمد.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

265)3)سال.
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شركة تقنيات علوم الصحة
ش.م.

رتسمالها : 2.222.222) درهم

مقرها االجتماعي : زنقة عبد الرحيم 

بوعبيد رقم 59 - الدار البيضاء

سجل تجاري رقم 3)649

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

قرر شركاء) ((229 ماي) (4 املنعقد ب)

الصحة ش.م.) علوم  تقنيات  شركة 

ما يلي):

بمبلغ) الشركة  رتسما1  رفع 

إدماج) بواسطة  درهم،) ماليين  (12

بذلك) ليرتفع  االحتياطي  الرصيد 

رتسما1 الشركة من)2))مليون درهم)

إلى)32)مليون درهم.
من القانون) و7) (6 تغيير الفصو1)

ارسا�سي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

229))تحت رقم) يناير) (9 في) البيضاء)

.334175
مسير الشركة

السيد عبد الرؤوف صوردو
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ديوان ارستاذة رتيبة السقاط

موثقة

)4،)زنقة تبو ذر)-)تكدا1

الهاتف):)62/)2537.67.26.37/3

مصحة األمم املتحدة
ش.م.م.

شركة ذات مسؤولية محدودة

تفويت حصص اجتماعية
بمقت�سى عقد رسمي تلقته) ( (- (1

موثقة) رتيبة  السقاط  ارستاذة 

 (2(2 تكتو8ر) (5 بتاريخ) بالر8اط 

ميسوم) محمد  السيد  فوت  قد 

للسيد نزيه رشيد تلف ومئة وسبعة)

وتربعون)1147)حصة اجتماعية التي)

ستخصم من الحصص االجتماعية)

ذات) الشركة  في  البائع  يملكها  التي 

املسؤولية املحدودة املسماة مصحة)

رتسمالها) ش.م.م.) املتحدة  ارمم 

اثنا عشرة مليون وخمس مئة تلف)

يوجد) والتي  (1(.522.222 درهم)

مقرها االجتماعي بالر8اط زاوية زنقة)

واملسجلة) در  تبو  وزنقة  حنبل  ابن 

الضبط) بكتابة  التجاري  بالسجل 

باملحكمة التجارية بالر8اط تحت رقم)

42.575)من السجل التحليلي.

وعلى إثر هذا التفويت قرر الجمع)

العام ما يلي):
القانون) من  (7 الفصل) تغيير 

ارسا�سي للشركة.

))-))تم اإليداع القانوني لدى كتابة)

بالر8اط) التجارية  املحكمة  ضبط 

رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (13 بتاريخ)

.127524
للبيان والنشر

ارستاذة السقاط رتيبة

موثقة

252 P

 STE OZONE LAAYOUNE LA

PERLA
في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

2)2))قد) 2))سبتمبر) العيون بتاريخ)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.

العيون) توزون  شركة  (: التسمية)

املسؤولية) ذات  شركة  البيرال   1

املحدودة.

الهدف االجتماعي):

التدبير املفوض للقطاع العمومي)

وما) املنزلية  بالنفايات  يتعلق  الذي 

شابهها.
 5.162.422 (: الشركة) رتسما1 

41624)حصة من) درهم مقسمة إلى)

فئة)122)درهم للحصة الواحدة.

عزيز البدراوي):)5162)حصة.

(: شركة توزون للبيئة والخدمات)

46444)حصة.

تكوين هيئة إدارة على النحو التالي)

الحامل) فيرادي،) يونس  السيد 

.TA 99767(للبطاقة الوطنية رقم

سيدي) هللا  عبد  موالي  السيد 

حيدا الحامل للبطاقة الوطنية رقم)

.E354493

الحاملة) بنعمور،) حنان  السيدة 

.A6299(5(للبطاقة الوطنية رقم

الصالحية والتوقيع):

تخو1 كامل الصالحيات في الفصل)

15)من القانون ارسا�سي للسيد عزيز)

البدراوي تحت توقيعه الوحيد.

التي) للصالحيات  وفقا  ويقرر 

للسيد) ارسا�سي  القانون  منحها 

هيئة اإلدارة) عزيز البدراوي رعضاء)

التوقيع املزدوج على النحو التالي):

سيدي) هللا  عبد  موالي  السيد 

حيدا)

السيدة حنان بنعمرو تو السيد) (

يونس فيرادي

السيدة حنان بنعمرو تو السيد) ( (

موالي عبد هللا سيدي حيدا)

))السيد يونس فيرادي.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

السجل) وضع  تاريخ  من  تي  نهائي 

التجاري.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كل سنة ما) (31 إلى فاتح)

تاريخ) من  تبتدئ  ارولى  السنة  عدا 

التسجيل.
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السعادة) حي  مكة  شارع  (: املقر)

الثاني) الطابق  الرشيد  ولد  عمارة 

شقة رقم)24)العيون.

املسير):)عزيز البدراوي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

13)تكتو8ر) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2)2))تحت رقم)29)46.

253 P

 STE YARJIK

CONSTRUCTION

SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالر8اط) ((2(2 سبتمبر) ((2 بتاريخ)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد.

 STE YARJIK (: التسمية)

.CONSTRUCTION

وتعما1) البناء) تعما1  (: الهدف)

مختلفة.

شارع الحسن) (: العنوان التجاري)

الشقة) (4 1)عمارة العيبودي الطابق)

رقم)6))تمارة.

الرتسما1):)حدد رتسما1 الشركة)

في)122.222)درهم مقسمة إلى)1222 

للحصة) درهم  (122 بقيمة) حصة 

مقسمة كالتالي):

عبد) العطار  للسيد  حصة  (122

العزيز.

التسيير):)تم تعيين السيد العطار)

عبد العزيز كمسير للشركة ملدة غير)

محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

ارولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

التجاري) السجل  في  التقييد  تم 

 13 بتاريخ) (132961 تمارة تحت رقم)

تكتو8ر)2)2).

254 P

STE RAFOU TRAVAUX
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رتس املا1 : 122.222 درهم

575 تجزئة زيراري ) سيدي قاسم
تصريح بالتأسيس

 (( بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 (3 بتاريخ) واملسجل  ((2(2 سبتمبر)
شركة) تأسيس  تم  ((2(2 سبتمبر)

تحمل الخصائص التالية):
 STE RAFOU (: التسمية)

.TRAVAUX SARL
البناء) (- تشغا1 مختلفة) (: الهدف)

واملفاوضة.
تجزئة) (575 (: االجتماعي) املقر 

زيراري)))سيدي قاسم.
تلف) مائة  ( (: الشركة) رتسما1 

درهم.
التسيير):)السيد الشريف احرادة)
رتسما1) بنصف  وشريك  مسير 
 GA الوطنية) البطاقة  رقم  الشركة 
الفكية) عزيزة  والسيدة  (432(9
  GM 1(1772 بطاقتها الوطنية رقم)
شريكة بالنصف الثاني من رتسما1)
متساوية) الحصص  تي  تي  الشركة 

بين الشريكين.
وتسعون) تسعة  (: الشركة) مدة 

سنة.
السجل التجاري):)لقد تم اإليداع)
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ) قاسم  بسيدي  االبتدائية 
 336 تحت رقم) ((2(2 تكتو8ر) (7 يوم)
والحصو1 على السجل التجاري رقم)

.(2635
255 P

STE PROMBARKA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد

رتسمالها : 645.422.) درهم
مقرها االجتماعي : الدار البيضاء 12، 

زنقة الحرية، طابق الثالث - شقة 5
رسمي) عقد  بمقت�سى  ( (- (1
موثقة) بريطل  ملياء) ارستاذة  تمام 
سبتمبر) ((7 بتاريخ) البيضاء) بالدار 

تفويت) تم  ((212 تكتو8ر) و6))
وهي) االجتماعية  الحصص  جميع 
ذات) اجتماعية  حصة  ((6.455
للحصة) درهم  (122 إسمية) قيمة 
محمد) للسيد  واململوكة  الواحدة 
الشركة) لفائدة  مفوت  غوتي  بشير 
رياض) املحدودة  املسؤولية  ذات 
طرف) من  املمثلة  ش.م.م.) النرجس 
السادة رشيد حسيني خياطي ومحمد)
الزين العلج مفوت له من جهة تخرى.
تمام) رسمي  عقد  بمقت�سى  ( (- ((
بالدار) موثقة  بريطل  ملياء) ارستاذة 
 (2(2 سبتمبر) ((2 بتاريخ) البيضاء)

قرر الشريك الوحيد ما يلي):
جميع) تفويت  عملية  إقرار 
محمد) للسيد  اململوكة  الحصص 
الشركة) لفائدة  مفوت  غوتي  بشير 
رياض) املحدودة  املسؤولية  ذات 

النرجس ش.م.م.
استقالة السيد محمد بشير غوتي)

عن مهامه كمسير للشركة.
حسيني) رشيد  السادة  تعيين 
خياطي ومحمد الزين العلج بصفتهما)
املسؤولية) ذات  للشركة  مسيران 

املحدودة بإمضاء)مشترك.
تمام) رسمي  عقد  بمقت�سى 
بالدار) موثقة  بريطل  ملياء) ارستاذة 
البيضاء)بتاريخ)2))سبتمبر)2)2))تم)

تحيين القانون ارسا�سي للشركة.
))-))تم اإليداع القانوني باملحكمة)
بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 
 2)تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749251.

لإليداع والنشر

256 P

STE A3 - CO
RC(N° 126871

الغير) العام  الجمع  بمقت�سى 
العادي للشركة قرر شركاؤها ما يلي):

بمبلغ) الشركة  رتسما1  زيادة 
من) برفعه  وذلك  درهم  (522.222
درهم) (622.222 درهم إلى) (122.222
اجتماعية) حصة  (5222 بإصدار)
للواحدة) درهم  (122 بقيمة) جديدة 

مسددة نقدا.

مصدق) محمد  السيد  احتفظ 
غير) لفترة  للشركة  كمسير  بمنصبه 

محدودة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (1( بتاريخ) بالر8اط  التجارية 

2)2))تحت رقم)127542.
257 P

STE CARGO LOC MAGHREB
شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها : 622.222 درهم
املقر االجتماعي : 32، فيتا طريق 

الدار البيضاء - الر8اط
السجل التجاري رقم 112215 - 

الر8اط
بيع حصص اجتماعية
تحيين القانون ارسا�سي

ماي) ((6 تبعا ملحضر بتاريخ) ( (- (1
217))قرر الجمع العام ما يلي):

املقترح) للبيع  موافقته  إعطاء)
 SUPER AUTO شركة) طرف  من 
حصة) (1222 (1 (DISTRIBUTION
حصة) (5.522 تصل) اجتماعية 
شركة) لفائدة  بالشركة  تملكها  التي 
 STE DE PROMOTION DES
درهم) (152 بمبلغ) (ASSURANCES
 152.222 مجموعه) بما  للحصة 
سيتم) التي  حصة  (1222 (1 درهم 
بصفتها) ارخيرة  هذه  وقبو1  بيعها 
شريك جديد تحت قيد تحقيق البيع)

املذكور.
 (217 يونيو) (6 بتاريخ) بعقد 
 SUPER AUTO شركة) قامت 
 1222 ببيع) (DISTRIBUTION
 5522 تصل) من  اجتماعية  حصة 
بشركة) تملكها  كانت  التي  حصة 
لفائدة) (CARGO LOC MAGHREB
 STE DE PROMOTION شركة)
ذات) شركة  (DES ASSURANCES
رتسمالها) محدودة،) مسؤولية 
االجتماعي) مقرها  درهم  ((22.222
الصناعي) الحي  (،32 تجزئة) بالر8اط 
فيتا،)طريق الدار البيضاء)عند سو8ر)
توطو توزيع مسجلة بالسجل التجاري)

بالر8اط تحت رقم)5425).
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يونيو) ((1 بتاريخ) ملحضر  تبعا 
217))قرر الجمع العام ما يلي):

 SUPER AUTO(معاينة بيع شركة
حصة) (1222 (1 (DISTRIBUTION
حصة) (5522 تصل) من  اجتماعية 
لفائدة) بالشركة  تملكها  كانت  التي 
 STE DE PROMOTION شركة)
DES ASSURANCES)وتم قبو1 هذه)

ارخيرة بصفتها شريك جديد.
القانون) من  و7) (6 املواد) تعديل 

ارسا�سي نتيجة لذلك.
تحيين القانون ارسا�سي للشركة.

القانوني بكتابة) تم اإليداع  ( (- ((
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بالر8اط بتاريخ)2)تكتو8ر)2)2))تحت)

رقم)127496.
بتعديل) التصريح  وضع  ( (- (3
السجل التجاري بكتابة الضبط لدى)
 2 بتاريخ) بالر8اط  التجارية  املحكمة 
من) (4325 تحت رقم) ((2(2 تكتو8ر)

السجل الترتيبي.
من تجل النشر واإلشهار

التسيير

258 P

STE ICON HILL
RC : 32079

شركة محدودة املسؤولية
تأسيس

القانون ارسا�سي) بمقت�سى  ( (- (1
 (2(2 تغسطس) (31 بتاريخ) املؤرخ 
اسم) تحمل  شركة  تأسيس  تقرر 
املسؤولية) محدودة  (ICON HILL

خاصيتها كالتالي):
 STE ICON HILL (: التسمية)

شركة محدودة املسؤولية.
الشركة تمارس نشاطها) (: الهدف)

باملغرب وخارجه):
الترويج العقاري.

إنجاز تجزئات عقارية.
إنشاء)و8ناء)جميع انواع العقارات)
واملباني واملساكن والفيالت تو غيرها)
وري غرض) املواد،) تنواع  جميع  مع 
السكني) استخدام  ذلك  في  بما  كان 

واملهنية واإلدارية تو التجارية.

جميع) وتأجير  وتباد1  و8يع  شراء)

وكذلك) املباني الكاملة والغير كاملة،)

إدارتها وتشغيلها.

في) املباني،) تشكا1  جميع  تعزيل 

شكل شقق واملباني والفلل تو غيرها،)

من خال1 بيع،)مساهمة،)مقايضة تو)

غير ذلك.

وبشكل عام كل عملية تجارية تو)

صناعية تو مالية تو عقارية لها عالقة)

مباشرة تو غير مباشرة بارهداف التي)

وردت تعاله تو املناسبة لتعزيز توسع)

وتطور الشركة.

املقر االجتماعي):)مقر الشركة حدد)

في العنوان التالي):)بطانة مجموعة)3،)

شارع املسيرة الخضراء،)إقامة إدريس)

)،)عمارة)15)مكتب رقم)5)-)سال.

املدة القانونية):)تأسست الشركة)

تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 ملدة)

التأسيس النهائي لها.

رتسما1) (: االجتماعي) الرتسما1 

الشركة حدد في مبلغ مئة تلف درهم)

 1222 تلف) إلى  قسمت  (122.222

حصة من مائة درهم لكل حصة دفع)

نقدا) تنجزت  مساهمة  ويمثل  كليا 

لفائدة الشركة من طرف):

:(MYOSOTIS(الشركة

52.222)درهم.

السيد شريف الصندي):)52.222 

درهم.

بالكامل) الحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كلها للشركة.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

بقطاع) القاطن  الصندي  شريف 

شقة) (4 عمارة) عائشة  دار  إقامة  (9

املغرب،) (- الر8اط) (- الرياض) حي  (3(

 12 بتاريخ) مزداد  الجنسية  مغربي 

نوفمبر)1975)بالر8اط)-)املغرب حامل)

.A33(756(للبطاقة الوطنية رقم

))-))تم اإليداع القانوني بالسجل)

االبتدائية) املحكمة  لدى  التجاري 

بسال تحت رقم)279)3.

259 P

 STE COMPAGNIE
 MAROCAINE DE

 BUREAUTIQUE ET
D’INFORMATIQUE - CBI
شركة مساهمة ذات مجلس إدارة
رتسمالها : 126.247.222 درهم
املقر االجتماعي : 9)/32 تجزئة 

التوفيق زنقة 1، مبنى CBI، سيدي 
معروف - الدار البيضاء

رقم السجل التجاري : 369)3
مجلس) اجتماع  ملحضر  وفقا 
يوليو) ((4 بتاريخ) املنعقد  اإلدارة 

2)2))تقرر ما يلي):
الثانية) الدفعة  بتحقيق  اإلقرار 
مليون) ثلث  بمبلغ  املا1  رتس  لزيادة 
تلفا) وتسعون  وتسعة  وثالثمئة 
3.399.322)باستثناء) وثالثمئة درهم)
مكافأة اإلصدار ليتحو1 بذلك رتس)
إلى) درهم  (123.447.722 مبلغ) من 

126.247.222)درهم.
للنظام) (2 املادة) صياغة  إعادة 

ارسا�سي.
تم تسجيل التغييرات في السجل)
 17 في) البيضاء) بالدار  التجاري 
سبتمبر)2)2))تحت الرقم))74631.

من تجل املستخرج واإلشارة

260 P

STE 2H BUSINESS
SARL

رفع رتسما1 الشركة
االستثنائي) العام  الجمع  إثر  على 
يوليو) ((4 بتاريخ) بالر8اط  املنعقد 

2)2))قرر الشركاء)ما يلي):
الزيادة في رتسما1 الشركة الحالي)
بإضافة) درهم  (122.222 هو) الذي 
بخلق) وذلك  درهم  (1.922.222
جديدة) اجتماعية  حصة  (19.222
ليصبح) للواحدة  درهم  (122 بقيمة)

رتسما1 الشركة)222.222.))درهم.
تحيين القانون ارسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (1( بتاريخ) بالر8اط  التجارية 

2)2))تحت رقم)4455.
261 P

STE INDUS HELP
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
تم تأسيس شركة تحمل الصفات)

التالية بالر8اط)11)مارس)2)2).

 STE INDUS (: اللقب االجتماعي)

.HELP

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤوليات املحدودة.

من) الغرض  (: االجتماعي) الهدف 

الشركة،)سواء)في املغرب تو في الخارج.

تصنيع وتسويق جميع املنتوجات)

الكيميائية الخاصة بمعالجة ارسطح)

والدهانات.

تصنيع وتسويق جميع املنتوجات)

الكيميائية الخاصة بالنظافة.)

تصنيع وتسويق جميع املنتوجات)

الزراعية.

سبك وتسويق املعادن.

تصنيع وتسويق جميع املنتوجات)

الكيمائية الخاصة بمعالجة املياه.

تسويق معدات النظافة واملعدات)

الصيدالنية.

جميع) في  والدعم  االستشارة 

الصناعات.

الصناعي) والتشييد  التركيب 

والعام.

استيراد وتصدير تي سلعة ومنتوج)

لغرض) مباشر  غير  تو  بشكل  مرتبط 

الشركة.

املالية) املعامالت  جميع  وعموما 

املالية) تو  الصناعية  تو  والتجارية 

مباشر) بشكل  املتعلقة  العقارية  تو 

الشركة بموضوع  مباشر  غير   تو 

)تو من املحتمل تن تحابي مصالحها،)

التعاون بجميع تشكاله) بما في ذلك 

الشركات تو  املعامالت  جميع   مع 

تو الشركات التي لديها كائن مماثل ( 

)تو ملحق.
درهم) (122.222 (: املا1) رتس 

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)درهم للحصة.

حسن الكزولي):)522)حصة.
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 522 (: يحيى) بن  الدين  صالح 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

ارولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجتماعي):)زاوية بهت ووادي)

سبو،)2)شقة)1)تكدا1)-)الر8اط.

الكزولي وصالح) حسن  (: التسيير)

الدين بن يحيى.

املحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التسجيل) رقم  الر8اط  التجارية 

بالسجل التجاري)146451.

262 P

STE LINA CUP
SARL AU

رتسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : بلوك 36 رقم 

66) شارع مصطفى السايح شاطئ 

الهرهورة - تمارة

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ) ( (- (1

تم تأسيس شركة) ((2(2 سبتمبر) (3

تحمل اسم لينا كاب ش.ذ.م.م.ش.و)

تتوفر على املميزات التالية):

رقم) (36 بلوك) (: االجتماعي) املقر 

السايح شاطئ) شارع مصطفى  ((66

الهرهورة)-)تمارة.

الهدف االجتماعي):

مقهى.

مدة االستمرار):)99)سنة.

درهم) (122.222 (: املا1) رتس 

مقسم إلى)1222)حصة من فئة)122 

درهم موزع كما يلي):

 1222 (: ليساوي) ياسين  السيد 

حصة.

:)تم تعيين السيد ياسين) التسيير)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  ليساوي 

محدودة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

لتكوين) (%5 بعد اقتطاع) (: ارر8اح)
يوزع) القانوني  االحتياط  صندوق 
الباقي على الشركاء)حسب حصصهم.
))-)تم اإليداع القانوني باملحكمة)
السجل) تحت  بتمارة  االبتدائية 

التجاري رقم)132299.
263 P

 STE NOUR LEARNING
SERVICE PRIVE

SNLS
SARL

رتسمالها : 122.222 درهم
املقر االجتماعي : عمارة  32 الشقة  
رقم 2 زنقة تحمد الوكيلي حسان - 

الر8اط
1)-))بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ)2) 
يوليو)2)2))تم تأسيس شركة تحمل)
سيرفيس) ليرنينك  نور  شركة  اسم 
تتوفر) ش.ذ.م.م.س.ن.1.س  بريفي 

على املميزات التالية):
املقر االجتماعي):)عمارة))32)الشقة))
(- زنقة تحمد الوكيلي حسان) (2 رقم)

الر8اط.
الهدف االجتماعي):

قبل) ما  مرحلة  املدارس  إدارة 
الدراسة االبتدائية والثانوية.
مدة االستمرار):)99)سنة.

درهم) (122.222 (: املا1) رتس 
مقسم إلى)1222)حصة من فئة)122 

درهم موزع كما يلي):
 622 (: سعيدي) الهاشم  السيد 

حصة.
 122 (: سعيدي) بلقاسم  السيد 

حصة.
 122 (: سعيدي) ابراهيم  السيد 

حصة.
 122 (: سعيدي) رشيد  السيد 

حصة.
 122 (: سعيدي) محمد  السيد 

حصة.
التسيير):)تم تعيين السيد بلقاسم)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  سعيدي 

محدودة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

لتكوين) (%5 بعد اقتطاع) (: ارر8اح)
يوزع) القانوني  االحتياط  صندوق 
الباقي على الشركاء)حسب حصصهم.
))-)تم اإليداع القانوني باملحكمة)
السجل) تحت  بالر8اط  التجارية 

التجاري رقم)146655.
264 P

MADRIMAT
SARL

رتسمالها : 122.222 درهم
املقر االجتماعي : عمارة 32 الشقة 
رقم 2 زنقة احمد الوكيلي حسان - 

الر8اط
 14 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (،(2(2 سبتمبر)
ش.ذ.م.م) «مادريمات») اسم) تحمل 

تتوفر على املميزات التالية):
املقر االجتماعي):)عمارة)32)الشقة)
2 زنقة احمد الوكيلي حسان -  رقم)

الر8اط.
الهدف االجتماعي : 1 - بيع مواد 

البناء.
) - مصنع ملواد البناء.

مدة االستمرار : 99 سنة.
درهم   122.222  : املا1  رتس 
مقسم إلى 1222 حصة من فئة 122 

درهم موزع كما يلي :
 522 حدو  معا�سي  امين  السيد 

حصة.
 522 ادريوش  ادريس  السيد 

حصة.
امين  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
ادريوش  وادريس  حدو  معا�سي 

كمسيرين للشركة ملدة غير محدودة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.
ارر8اح : بعد اقتطاع % 5 لتكوين 
يوزع  القانوني  االحتياط  صندوق 
الباقي على الشركاء حسب حصصهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
السجل  تحت  بالر8اط  التجارية 

التجاري رقم 146657.
265 P

JEBOUK IMMO
SARL

رتسمالها : 122.222 درهم
املقر االجتماعي : عمارة 32 الشقة 
رقم 2 زنقة احمد الوكيلي حسان - 

الر8اط
 (( بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (،(2(2 سبتمبر)
تحمل اسم)«جبوك ايمو»)ش.ذ.م.م)

تتوفر على املميزات التالية):
املقر االجتماعي):)عمارة)32)الشقة)
2 زنقة احمد الوكيلي حسان -  رقم)

الر8اط.
منعش   -  1  : االجتماعي  الهدف 

عقاري.
مدة االستمرار : 99 سنة.

درهم   122.222  : املا1  رتس 
مقسم إلى 1222 حصة من فئة 122 

درهم موزع كما يلي :
 522 بوكنيفي  ابراهيم  السيد 

حصة.
السيد رضا جبوجي 522 حصة.

السيدين  تعيين  تم   : التسيير 
جبوجي  ورضا  بوكنيفي  ابراهيم 

كمسيرين للشركة ملدة غير محدودة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.
ارر8اح : بعد اقتطاع % 5 لتكوين 
يوزع  القانوني  االحتياط  صندوق 
الباقي على الشركاء حسب حصصهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
السجل  تحت  بالر8اط  التجارية 

التجاري رقم 146659.
266 P

CAFE COMFORT
SARL AU

رتسمالها : 122.222 درهم
املقر االجتماعي : 595 سكتور 1 
شارع سهل الرون اوالد امطاع - 

تمارة
حل الشركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة) قرر شركاء) (،(2(2 4)تكتو8ر)
 «كافي كومفور»)ش.ذ.م.م ش.و ما يلي:
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كومفور») «كافي  لشركة) حل 

ش.ذ.م.م ش.و.

الشكري) حسن  السيد  وتعيين 

التصفية) وعنوان  للشركة  كمصفي 

هو)595 سكتور 1 شارع سهل الرون 

اوالد امطاع - تمارة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالر8اط تحت رقم )12761 

بتاريخ 13 تكتو8ر 2)2).

267 P

KARAMI
SARL AU

رتسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : تجزئة الوفاق 1 

عمارة 369) محل رقم 1 - تمارة

قفل التصفية
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) قرر شركاء) (،(2(2 2))يوليو)

«كرامي»)ش.ذ.م.م ش.و ما يلي):

«كرامي») لشركة) التصفية  قفل 

ش.ذ.م.م ش.و وتعيين السيد سمير)

وعنوان) للشركة  كمصفي  كرامي 

التصفية هو تجزئة الوفاق 1 عمارة 

369) محل رقم 1 - تمارة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالر8اط تحت رقم )12756 

بتاريخ )1 تكتو8ر 2)2).

268 P

DYIAA EL FEJR
SARL AU

رتسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : تجزئة الخيام 3 

رقم 122 - تمارة

بمقت�سى عقد عرفي بتمارة بتاريخ)

3))سبتمبر)2)2)،)قرر شركاء)شركة)

«ضياء)الفجر»)ش.ذ.م.م ش.و ما يلي):

من) االجتماعي  املقر  تحويل  (- (1

«تجزئة الخيام 3 رقم 122 - تمارة» 

إلى «رقم 66 تجزئة 4) هكتار الشقة  

9 شارع موالي علي الشريف تمارة».

3 - تعديل القانون ارسا�سي.
4)- تم اإليداع القانوني باملحكمة 
التجارية بالر8اط تحت رقم 127561 

بتاريخ )1 تكتو8ر 2)2).
269 P

شركة ليلي كول
ش.م.م

زاوية زنقة عبد هللا نافع وزنقة 
ماسينا، املعاريف، الدار البيضاء

عقد التسيير الحر
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)
 (2(2 سبتمبر) (12 بتاريخ) البيضاء)
قد) ش.م.م  كو1») «ليلي  فإن شركة)
لشركة) التسيير  سبيل  على  تعطت 
شركة محدودة املسؤولية) «بايمود»)
التجاري) ارصل  ذات شريك وحيد،)
زنقة) زاوية  البيضاء،) بالدار  الكائن 
عبد هللا نافع وزنقة ماسينا،)املعاريف)
بالدار) التجاري  بالسجل  واملسجل 
وذلك) (،114421 تحت رقم) البيضاء)
ملدة)))سنوات متتالية قابلة للتجديد)
الضمني ويبتدئ هذا التسيير ابتداء)

من فاتح سبتمبر)2)2).
مقتطف من تجل اإلشهار

270 P

AFRI CONSULT

CARONWAY MAROC
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية 
ذات شريك وحيد

رتسمالها 3.222.222 درهم
مقر الشركة : شارع الزرقطوني رقم 
19)، إقامة البردعي، الطابق ارو1، 

الشقة رقم 1، الدار البيضاء
س.ت. الدار البيضاء رقم 375947

 19 في) مؤرخة  قرارات  بموجب 
تسجيل) تم  والتي  (،(219 نوفمبر)
محضرها بالدار البيضاء)املركز في)16 
قرر الشريك الوحيد) (،(219 نوفمبر)
بالعنوان) الثانوية  مؤسسته  قفل 
التالي):)فا1 فلوري)3)-)زاوية زنقة تلبير)
رقم) بونسار  فرانسوا  وزنقة  سامان 
(- فا1 فلوري) (- زنقة البشير العلج) (9

املعاريف امتداد بالدار البيضاء.

كما قرر إحداث مؤسسة ثانوية)
رقم) تنفا  شارع  (: التالي) بالعنوان 
الطابق الرابع) (- إقامة توتوي) (- (152
البيضاء،) بالدار  راسين  (- ((( رقم) (-
وهو املحل الذي وضع رهن تصرف)
الشركة كمكتب.)تم تقييد املؤسسة)
املهنية،) بالضريبة  املذكورة  الثانوية 
برقم) تحتفظ  الشركة  تن  بحيث 
فقد تم) تما مقرها،) ضريبتها املهنية،)
تقييده تيضا بالسجل التجاري بالدار)
البيضاء)املوجود من قبل.)إن السيد)
 Sébastien) روهارت) سيباستيان 
ROHART)،)مسير الشركة،)مسؤو1)

قانوني لهذه املؤسسة.
تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة)
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت) ((219 سبتمبر) (11 في) البيضاء)
السجل) تعديل  وتم  (،745221 رقم)

التجاري في نفس اليوم.
عن إعالن

املسير

271 P

AFRI CONSULT

 SOCIETE INTERNATIONALE
 DE TRANSACTIONS
ETUDES ET GESTION

SARL AU
شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد
رتسمالها : 52.222 درهم

مقر الشركة : شارع الزرقطوني، رقم 
19)، إقامة البردعي، الطابق ارو1، 

الشقة رقم 1، الدار البيضاء
السجل التجاري بالدار البيضاء 

تحت رقم 473125
مستخلص من القانون ارسا�سي - 

تأسيس
في) مؤرخ  عرفي  عقد  حسب 
تم) بالدار البيضاء،) ((2(2 9)سبتمبر)
املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

ذات شريك وحيد مميزاتها كالتالي):
 SOCIETE (: الشركة) تسمية 
 INTERNATIONALE DE
 TRANSACTIONS ETUDES ET

.GESTION

الرتسما1):)52.222)درهم.
ويليام) السيد  (: الوحيد) الشريك 
(،(William ROUSSOT) روصو)
بشالون) (1955 يناير) (19 في) املزداد 
فرن�سي) (فرنسا)،) ساون) (- سور) (-
السفر) لجواز  الحامل  الجنسية،)
(،15AC74523 رقم) الفرن�سي 
42)71)سان)-) والساكن موالن نوف)

سير)(فرنسا).
شارع الزرقطوني،) (: مقر الشركة)
الطابق) البردعي،) إقامة  (،(19 رقم)
ارو1،)الشقة رقم)1،)الدار البيضاء.

التسيير) (: املوجز) الغرض 
او) املقاوالت  إطار  في  واالستشارة 
الدراسات) العقارية،) الشركات 
إطار) في  االستشارة  االقتصادية،)
واملعامالت،) واملالية  االستثمارات،)
للتغييرات) بالنسبة  االستشارة 
التغيير،) وسلوك  االقتصادية 

االستشارة في املسائل البيئية.
والتجارة) والتصدير  االستيراد 

الكبيرة.
التحكم في ارشغا1 والبنايات.

املعدات) استيراد  تحقيق  يمكنها 
بغرض) عالقة  لها  التي  واملنتوجات 
للممتلكات) الشركة،)وكذا كل اقتناء)
العقارية الضرورية ملمارسة نشاطها.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تقييدها)
بالسجل التجاري.

املسير وصالحيات التوقيع):
روصو) ويليام  السيد  يمارس 
الشريك) (،(William ROUSSOT(
بدون) الشركة  إدارة  تسيير  الوحيد،)

تحديد املدة.
يعهد التوقيع عن الشركة للسيد)
 (William ROUSSOT)(ويليام روصو
شروط) حسب  الخاص  لوكيله  تو 

الوكالة املذكورة.
لدى) القانوني  اإليداع  إنجاز  تم 
البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

بعناية املركز الجهوي لالستثمارات.
بالسجل) الشركة  تقييد  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجاري 
رقم) تحت  ((2(2 3))سبتمبر)

.473125
عن إعالن،)املسير

272 P
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AFRI CONSULT

NESTLE MAROC
.S.A

شركة مساهمة
رتسمالها 156.933.222 درهم

مقر الشركة : املنطقة الصناعية 
الجديدة - الجديدة

املقيدة بالسجل التجاري بالجديدة 
تحت رقم 79)

ت.م. للمقاولة : 9)2225297952222
اإلدارة) مجلس  قرارات  بموجب 
والذي تم) (،(2(2 مارس) (6 املؤرخ في)
تسجيل محضره بكيفية قانونية)))في)
14)تغسطس)2)2)،)قام املتصرفان)
)استقالة السيد رشيد) باإلشهاد على)
(Rachid Khattate))والسيد) خطاط)
 (Hervé Crosnier) هيرفي كروسنيي)
واستقالة) كمتصرفين  وكالتهما  من 
 Bruno Le) السيد برونو لو سيكلي)
Ciclé))من وكالتيه كمتصرف وكمدير)

عام.
السيدة) باختيار  قاموا  بالتالي،)
إمان زاوي)(Imane Zaoui)،)املزدادة)
بالدار البيضاء،) (1921 يوليو) ((2 في)
كاليفورنيا،) النور  بإقامة  الساكنة 
عمارة ت)2،)الشقة رقم)13،)كاليفورنيا)
ادراكان) والسيد  البيضاء،) بالدار 
املزداد) ((Dragan Culibrk) كوليبرك)
بسالفونسكي) (197( يناير) ((2 في)
بألفورادا) الساكن  (كرواتيا)،) برود)
 (1 فيال) (1 زنقة) رانش،) ترابيان  (،(
املتحدة)) العر8ية  (اإلمارات  دبي)
بالنسبة) جديدين  متصرفين  بصفة 
للمدة املتبقية من وكالتي املتصرفين)
املستقلين،)تي إلى غاية انعقاد الجمع)
العام الذي سيبت في السنة املالية)

الواجب قفلها في)31)ديسمبر)1)2).
عينوا السيدة إيمان) وفي ارخير،)
املدير) بصفة  تعاله  املذكورة  زاوي 

العام الجديد عن نفس املدة.
تم إنجاز اإليداع القانوني ملحضر)
الضبط) بكتابة  هذا  اإلدارة  مجلس 
في) بالجديدة،) االبتدائية  باملحكمة 
16)سبتمبر)2)2))تحت رقم)7)53)،)
وتم إنجاز تعديالت السجل التجاري)

في نفس اليوم.
عن إعالن

املدير العام
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اسفار ملنال
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذو 

الشريك الوحيد

املقر الرئي�سي شارع املسيرة رقم 

1229 حي يعقوب املنصور الر8اط

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

بتاريخ)2))فبراير)2)2))تقرر ما يلي):

من) حصة  (3222 تفويت) تم 

السيد لكبيدي عبد املجيد إلى السيد)

الخالدي زياد.

عبد) لكبيدي  السيد  استقالة 

املجيد من منصبه كمسير الشركة.

تعيين السيد الخالدي زياد املسير)

الوحيد للشركة.

 17 4)و) 6)و) 7)و) تغيير البنود رقم)

من القانون ارسا�سي للشركة.

املسيرة رقم) تغيير مقر من شارع 

1229)حي يعقوب املنصور الر8اط.

إقامة) العربي  املغرب  شارع  إلى 

جوهرة املدينة عمارة ب رقم):)ب)4) 

محيط الر8اط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

الرقم) تحت  بالر8اط  التجارية 

125222)بتاريخ)4))يونيو)2)2).
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AKLIM TRAVEL
SARL

رتسمالها 6.222.222 درهم
رقم )13 طريق اوالد زيان، حي 

التيسير - الدار البيضاء

السجل التجاري : 29545)

تعديل
بموجب جمع عام استثنائي بتاريخ)

تعديل) تم  (،(2(2 تغسطس) ((7
الفقرة ارولى للفصل)13)من القانون)

ارسا�سي للشركة كالتالي):

بشكل) ملزمة  الشركة  ستكون 

صحيح بالتوقيع املشترك للمسيرين.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

3243))بتاريخ)7)تكتو8ر)2)2).
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اوركنيك اكرو فود
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد
رتسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : حي بدر، مجموعة 
ب، رقم 129، سوق ارربعاء الغرب

تأسيس
املبرم) العرفي  العقد  بمقت�سى 
بتاريخ)6)تكتو8ر)219)،)وضع القانون)
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  املحدودة 

تحمل املواصفات التالية):
تحمل الشركة تسمية) (: التسمية)
ذات) شركة  فود  اكرو  اوركنيك 
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
سواء) الشركة  تهدف  (: الهدف)
الغير) لحساب  او  الخاص  لحسابها 
من ارشخاص الذاتيين تو املعنويين)

باملغرب او بالخارج):
االستغال1 الفالحي بشتى تنواعه.

إدارة واستغال1 جميع التجهيزات)
التجميد،) بالصيانة،) الخاصة 
جميع) ونقل  التجهيز  املعالجة،)
املنتجات) وخاصة  والسلع  املنتجات 

الفالحية.
بيع) كراء،) شراء،) إنشاء،)
التلفيف) محطات  جميع  واستغال1 
ومستودعات التجميد املعدة لحفظ)

املنتجات الفالحية.
التصدير) عمليات  جميع 
واالستيراد املرتبطة بأهداف الشركة.
التصدير،) البيع،) الشراء،)
واملتاجرة بصفة) التمثيل  االستيراد،)
اللوازم،) ارموا1،) جميع  في  عامة 
التموينات،)اآلالت تو ارجهزة املتعلقة)

بأهداف الشركة.
استغال1) شراء،) كراء،) دراسة،)
او) االختراع  براءات  جميع  وتحويل 
اإلتقان،)اإليجازات،)عالمات اإلنتاج،)
املعامالت) جميع  عامة  و8صفة 

املتعلقة بارهداف السالفة الذكر.
تو) املؤسسات  في  املساهمة 
الشركات ذات ارهداف املشابهة تو)

املكملة رهداف الشركة.

العمليات) جميع  عامة،) و8صفة 

املالية،) الصناعية،) التجارية،)

بصفة) املرتبطة  واملنقولة  العقارية 

بارهداف) مباشرة  غير  تو  مباشرة 

املحددة تعاله او بأي هدف آخر يعطي)

تفضلية لتطور.

مقر) حدد  (: االجتماعي) املقر 

رقم) مجموعة ب،) الشركة حي بدر،)

129،)سوق ارربعاء)الغرب.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

ديسمبر من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.

حدد) (: االجتماعي) الرتسما1 

 122.222 مبلغ) في  الشركة  رتسما1 

حصة) (1222 من) مكون  وهو  درهم 

من فئة)122)درهم للواحدة في ملكية)

السيد يونس شردود.

يونس) السيد  عين  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  مسيرين  شردود 

محدودة.

اإليداع) تم  (: التجاري) السجل 

املحكمة) ضبط  بكتابة  القانوني 

الغرب) ارربعاء) بسوق  االبتدائية 

رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (2 بتاريخ)

.427
للخالصة والتذكير

التسيير
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PHARMACIE ARBIB
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 5))سبتمبر)2)2))تم تأسيس شركة)

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد ذات الخصائص التالية):

اإلسم):)صيدلية تر8يب.

غرض الشركة):)بيع املستحضرات)

الصيدالنية ومستحضرات التجميل.

تجزئة) (،764 رقم) (: العنوان)

الصفاء)عين عودة.
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درهم) (122.222 (: املا1) رتس 
حصة اجتماعية) (1222 مقسمة إلى)
122)درهم ممنوحة بالكامل) من فئة)

إلى السيد تشرف تر8يب.
التسيير):)يعهد التسيير إلى السيد)
رقم) بالر8اط  القاطن  تر8يب  تشرف 
12)حي رياض ارندلس قصبة)))شقة)

.A446146(2)حي الرياض،)ب.ت.و
مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تاريخ توقيع النظام ارسا�سي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (1( بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

2)2))سجل التجاري رقم)132941.
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STE ALHAWARI
SARL AU

الرتسما1 : 122.222 درهم
تعديل شركة

غير) عام  جمع  محضر  بموجب 
عادي بتاريخ فاتح تكتو8ر)2)2)،)قرر)
مسيرو شركة)«ALHAWARI»)الكائن)
مقرها الطابق السفلي رقم)42)تجزئة)

زاهد سيدي عال1 البحراوي ما يلي):
عبد) السيد  باع  (: الحصص) بيع 
العزيز العرف)522)حصة إلى السيدة)

وفاء)خبز.
 522 الخياري) كما1  السيد  باع 

حصة إلى السيدة وفاء)خبز.
تغيير حصص الشركة):

السيدة وفاء)خبز)1222)حصة.
استقالة السيد عبد العزيز العرف)
السيدة) وتعيين  الشركة  تسيير  من 
خبز كمسيرة جديدة والوحيدة) وفاء)

للشركة ملدة غير محدودة.
للشركة) االجتماعي  الشكل  تغيير 
من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى)
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد.
تغيير املقر االجتماعي للشركة.

التشطيب على الهدف االجتماعي)
والحلويات) الخبز  و8يع  إنتاج  (:

بالتقسيط.
املنظم) القانون  في  تغيير  إحداث 

للشركة.

بمكتب) التعديل  وثائق  وضع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
بالخميسات بتاريخ)13)تكتو8ر)2)2) 

تحت رقم)1124.
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SOCIETE MY AROC
شركة ماي ماروك

في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
قد) ((2(2 يوليو) (6 بتاريخ) الر8اط 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة كالتالي):
جريدة) (: االجتماعي) الهدف 

اإللكترونية ومركز حجز الفنادق.
 3 زنقة واد زيز الطابق) (4 (: املقر)

شقة)7)تكدا1 الر8اط.
درهم) (12.222 (: رتسما1 الشركة)
فئة) من  حصة  (122 إلى) مقسمة 
122)درهم للحصة الواحدة مقسمة)

كالتالي):
 52 (: موالي عبد العزيز السنو�سي)

حصة.
تحالم جبار):)52)حصة.

العزيز) عبد  موالي  (: التسيير)
السنو�سي رقم)41241.

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

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

ارولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

127363)بتاريخ)5)تكتو8ر)2)2).
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SAYS NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها االجتماعي : 122.222 
درهم

مقرها االجتماعي : بالقنيطرة، 13 
تجزئة الوفاء 5

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

املؤرخ) العرفي  العقد  بموجب 
بتاريخ)12)تغسطس)2)2)،)تأسست)
في) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

الخصائص التالية):

إسم)) الشركة  تحمل  (: التسمية)

SAYS NEGOCE)ش.ذ.م.م.

املوضوع):)الشركة لها كموضوع في)

املغرب كما في الخارج جميع عمليات)

بيع مواد البناء)بالتقسيط.

الرتسما1) (: االجتماعي) الرتسما1 

درهم) (122.222 االجتماعي محدد في)

فئة) من  حصة  (1222 على) مقسمة 

درهم للحصة الواحدة مكتتبة) (122

بالكامل باسم الشركاء)كما يلي):

السيد سالمي بوشعيب):)22.222 

درهم)222)حصة.

 5.222 (: السيدة الدومي سعيدة)

درهم)52)حصة.

السيد سالمي سعد):)5.222)درهم)

52)حصة.

السيد سالمي تيوب):)5.222)درهم)

52)حصة.

السيد سالمي ياسر):)5.222)درهم)

52)حصة.

 1222 درهم) (122.222 (: املجموع)

حصة.

 13 بالقنيطرة،) (: املقر االجتماعي)

تجزئة الوفاء)5.

املدة):)مدة الشركة محددة في)99 

سنة ابتداء)من يوم التأسيس.

ويسيرها) الشركة  يدير  (: اإلدارة)

 12 ملدة) بوشعيب  سالمي  السيد 

سنوات قابلة للتجديد تلقائيا.

ارر8اح):)خمسة في املائة لالحتياط)

القانوني والباقي يوزع تو يضاف تبعا)

لقرار الشريك الوحيد تو الشركاء.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) باملحكمة  القانوني 

بالقنيطرة وقيدت الشركة بالسجل)

بتاريخ) (56441 رقم) تحت  التجاري 

6)تكتو8ر)2)2).
بمثابة مقتطف و8يان

املسير
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 MEDDIOUI ELECTRONICS

& TECHNOLOGY
MET» SARL(AU»

الرتسما1 االجتماعي : 12.222 درهم

املقر االجتماعي : رقم 9) تجزئة 

الوحدة الصياد ) القنيطرة

بتاريخ) العرفي  العقد  بمقت�سى 

الجمع) قرر  ((2(2 31)تغسطس)

للشركة رتسمالها) العادي  العام غير 

االجتماعي)12.222)درهم ما يلي):

االنحال1 املسبق للشركة.

علي،) املديوي  السيد  تعيين 

 (9 رقم) الوحدة  بتجزئة  القاطن 

القنيطرة،)كمصفي للشركة.

تجزئة) ((9 رقم) االنحال1  مقر 

الوحدة الصياد)))القنيطرة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)9)سبتمبر)

2)2))تحت رقم)617).
بمثابة بيان ومقتطف

املسير
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LA SOCIETE MR ELEC
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بشريك وحيد
بمقت�سى عقد توثيقي مبرم من) (

طرف ارستاذة سعاد الشباب موثقة)

(،(2(2 مارس) (6 بتاريخ) بالقنيطرة 

لشركة) ارسا�سي  القانون  إعداد  تم 

محدودة املسؤولية حيث خصائصها)

كالتالي):

 LA SOCIETE MR (: التسمية)

.ELEC SARL AU

الكهر8ائية) ارعما1  (: الهدف)

والصيانة.

القنيطرة،)شقة)) (: املقر االجتماعي)

اليانس) (،6 اقامة) (،3 الطابق) (،(2

دارنا،)قطاع)1.

من توقيع) 99)سنة ابتداء) (: املدة)

القانون ارسا�سي.



14187 الجريدة الرسميةعدد)5635 - 11)ر8يع ارو1))144 )2))تكتو8ر)2)2)) 

الرتسما1):)حدد في)12.222)درهم)
اجتماعية) حصة  (122 إلى) مقسم 

بقيمة)122)درهم للحصة.
رضوان) للسيد  عهد  (: التسيير)
الوطنية) للبطاقة  الحامل  رصافي،)
مسير) (GN 566(( رقم) للتعريف 

للشركة ملدة غير محدودة.
التجاري) بالسجل  التسجيل  تم 
بالقنيطرة) االبتدائية  املحكمة  لدى 
تكتو8ر) (5 بتاريخ) (3222 رقم) تحت 

.(2(2
للخالصة واإلشهار
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ELSSAMO GARDE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
تأسيس

محرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تغسطس) (31 بتاريخ) بالقنيطرة 
2)2))تم إنشاء)شركة ذات مسؤولية)
ذات) وحيد  بشريك  محدودة 

الخاصيات التالية):
.ELSSAMO GARDE(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

شركة) (: االجتماعي) املوضوع 
لحراسة املباني العامة تو الخاصة.

املدة):)99)سنة.
ارمل توسعي) (4(( تجزئة) (: املقر)

القنيطرة.
درهم) (122.222 (: الرتسما1)
فئة) من  حصة  (1.222 إلى) مقسمة 

122)درهم للحصة الواحدة.
الحصص):

الطويل رحمة)1222)حصة.
كمسير) رحمة  الطويل  (: التسيير)

للشركة ملدة غير محدودة.
السجل التجاري رقم)56423.

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

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)

7)تكتو8ر)2)2))تحت رقم)56423.
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S.O.C.A ABDOS
بمقت�سى العقد العرفي املحرر في)

(،(2(2 سبتمبر) ((4 القنيطرة بتاريخ)

ارسا�سي) القانون  على  االتفاق  تم 

لشركة ذات الخصائص التالية):

.S.O.C.A ABDOS(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

البناء) او  عامة  تشغا1  (: الغرض)

(مقاو1).

املركز االجتماعي):)(توطين))مكتب)
شارع) ((5 ياسمين) إقامة  (3 رقم)

يعقوب املنصور القنيطرة.

درهم) (122.222 (: الرتسما1)

1.222)حصة اجتماعية) مقسمة إلى)

بقيمة)122)درهم للحصة الواحدة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

االحتياطي القانوني) (%5 (: ارر8اح)

والباقي بعد املداولة.

لتسيير) قانونيا  عين  (: التسيير)

السيد) محدودة  غير  وملدة  الشركة 

وشوش عبد السالم.

املحكمة) في  الشركة  تسجيل  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)7)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)56425.
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 STE SALHI 

 DE CONSTRUCTION ET

TRAVAUX DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رتسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : رقم 6)، زنقة 

تحمد شوقي، مكتب رقم 11، إقامة 

الليمون «ب»، القنيطرة

تأسيس
بالقنيطرة) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  ((2(2 سبتمبر) ((1 بتاريخ)

ذات) لشركة  ارسا�سي  القانون 

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية):

 STE SALHI DE» (: التسمية)

 CONSTRUCTION ET TRAVAUX

.«DIVERS

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

زنقة   ،(6 رقم   : االجتماعي) املقر 

تحمد شوقي، مكتب رقم 11، إقامة 

الليمون «ب»، القنيطرة.

:)املقاولة العامة) موضوع الشركة)

لألشغا1 املختلفة وخصوصا تشغا1)

العمارات،) و8ناء) املدنية  الهندسة 

تركيب) واملاء،) الكهر8اء) تشغا1 

السخانات والصباغة.

البستنة.

اإلنعاش العقاري بكل تنواعه.

شراء)و8يع اررا�سي.

شراء)وكراء)املقالع.

عالقة) له  ما  كل  عامة  و8صفة 

بنشاط الشركة.

رتسما1) حدد  (: الشركة) رتسما1 

درهم) (122.222 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1.222 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة  درهم  (122 بقيمة)

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

 1222 الصالحي) محمد  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

تسند إلى السيد محمد) (: ( التسير)

الصالحي،)الجنسية مغر8ية،)الحامل)

 G(42122 رقم) الوطنية  للبطاقة 

ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)56457)بتاريخ)6)تكتو8ر)2)2).
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MAGZ TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رتسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : حي اإلرشاد، الزنقة 

1) رقم )76، القنيطرة

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانون ارسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):

 MAGZ TRANS» (: التسمية)

.«SARL

املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة.

اإلرشاد،  حي   : االجتماعي) املقر 

الزنقة 1) رقم )76، القنيطرة.

نقل) (: الشركة) موضوع 

املستخدمين.

رتسما1) حدد  (: الشركة) رتسما1 

درهم) (122.222 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1.222 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة  درهم  (122 بقيمة)

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

السيد اليسيني زكرياء)522)حصة.

السيد بهلولي رضوان)522)حصة.

املدة):)99)سنة.

التسير)):)تسند إلى السيد اليسيني)

الحامل) مغر8ية،) الجنسية  زكرياء،)

 TA6639( رقم) الوطنية  للبطاقة 

الجنسية) رضوان،) بهلولي  والسيد 

الوطنية) للبطاقة  الحامل  مغر8ية،)

رقم)GM72652)ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)56521)بتاريخ)7)تكتو8ر)2)2).
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HI’YARA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رتسمالها االجتماعي 122.222 درهم
مقرها االجتماعي بالقنيطرة : تجزئة 

الوحدة 5 شقة رقم 9 بئر الرامي 
الشرقية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

املؤرخ) العرفي  العقد  بموجب 
تأسست) (،(2(2 سبتمبر) ((3 بتاريخ)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
بشريك وحيد في الخصائص التالية):

إسم)) الشركة  تحمل  (: التسمية)
ش.ذ.م.م) («HI’YARA TRANS»

بشريك وحيد.
لها كموضوع) الشركة  (: املوضوع)
العمليات) الخارج  في  كما  املغرب  في 

التالية):
مقاو1 في نقل املستخدمين.

مقاو1 في النقل املدر�سي.
الرتسما1) (: االجتماعي) الرتسما1 
درهم) (122.222 االجتماعي محدد في)
فئة) من  حصة  (1222 على) مقسمة 
درهم للحصة الواحدة مكتتبة) (122
الوحيد) الشريك  باسم  بالكامل 

السيدة الكرماط جهاد.
بالقنيطرة،) (: االجتماعي) املقر 
بئر) (9 رقم) شقة  (5 الوحدة) تجزئة 

الرامي الشرقية.
املدة):)مدة الشركة محددة في)99 

سنة ابتداء)من يوم التأسيس.
وتسيرها) الشركة  تدير  (: اإلدارة)
عشر) ملدة  جهاد  الكرماط  السيدة 

سنوات قابلة للتجديد تلقائيا.
ارر8اح):)خمسة في املائة لالحتياط)
القانوني والباقي يوزع تو يضاف تبعا)

لقرار الشركاء.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبتدائية) باملحكمة  القانوني 
بالقنيطرة وقيدت الشركة بالسجل)
 2 بتاريخ) (56515 التجاري تحت رقم)

تكتو8ر)2)2).
بمثابة مقتطف و8يان

املسير الوحيد
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ادريس بازا

محاسب معتمد من طرف الدولة
54،)زنقة معمورة،)رقم)3)القنيطرة

AL KHOBZO AL JAID
ش.ذ.م.م بشريك وحيد

رتسمالها : 122.222 درهم

تأسيس 
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

بمدينة القنيطرة،) ((2(2 سبتمبر) ((

ارسا�سي) القانون  صياغة  تمت 

املسؤولية) ذات  تعاله  للشركة 

اآلتية) وحيد  بشريك  املحدودة 

خصوصياتها):

  AL KHOBZO AL (: التسمية)

.JAID SARL AU

ارهداف):)استغال1 مخبزة إلنتاج)

وتوزيع مادة الخبز.

املقر االجتماعي):)حدد بالقنيطرة،)
تجزئة الوفاء)1،)رقم)))7،)الساكنية.

رتس املا1):)حدد في مبلغ)122.222 

حصة) (1222 إلى) مقسمة  درهم 

اجتماعية بقيمة)122)درهم للواحدة)

الوحيد) الشريك  بحوزة  جميعها 

السيد املوذن حسن.

التسيير):)يسهر على تسيير شؤون)

السيد) محدود  غير  رجل  املؤسسة 

املوذن حسن).

الزمنية) املدة  حددت  (: املدة)

من) ابتداء) سنة  (99 في) للشركة 

تو) التمديد  ما عدا حالتي  تأسيسها 

الحل السابق روانه املقرر من لدن)

الشريك الوحيد.

تصادف) (: االجتماعية) السنة 

السنة املدنية.

النتيجة الحسابية):

الوحيد) الشريك  قرر  (: إيجابية)

تعيين ارر8اح املحققة.

يتحمل الشريك الوحيد) (: سلبية)

العجز املسجل.

االبتدائية) باملحكمة  اإليداع  تم 

 (2(2 تكتو8ر) (2 بتاريخ) بالقنيطرة 

تحت رقم)79544.
للخالصة والبيان
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STE SET SERVICE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

املقر االجتماعي : 47 زنقة عمر ابن 

العاص إقامة إسماعيل مكتب رقم 

4 القنيطرة

تأسيس
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

مصحح) ((2(2 سبتمبر) (14 بتاريخ)

تصحيح) بمصالح  اإلمضاءات 

تم) القنيطرة  ملدينة  اإلمضاءات 

إعداد القانون ارسا�سي لشركة ذات)

املسؤولية املحدودة الشريك الوحيد)

باملواصفات التالية):

 STE SET (: الشركة) تسمية 

.SERVICE

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)

الشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الوحيد.
املقر االجتماعي)):)47)زنقة عمر ابن)

العاص إقامة إسماعيل مكتب رقم)4 

القنيطرة.

من) الغرض  (: االجتماعي) الهدف 

الشركة في املغرب تو خارجه بشكل)

مباشر تو غير مباشر سواء)لنفسها تو)

لغيرها تو مساهمة في):

بائع املالبس الجاهزة.

مقاو1 في نقل البضائع.

االستيراد والتصدير.

العمليات) جميع  عام  وبشكل 

العقارية) الصناعية  املالية  التجارية 

الحرفية والخدماتية جميعها لحساب)

الشركة واملرتبط بشكل مباشر تو غير)

لتطوير) االجتماعي  بالهدف  مباشر 

الشركة.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة منذ تاريخ التأسيس.
رتسما1) حدد  (: الشركة) رتسما1 

درهم مقسمة) (122.222 الشركة في)

على)1.222)حصة من فئة)122)درهم)

 122.222 (: مرزاق) الياس  السيد  (:

درهم)1222)حصة اجتماعية.

الشركة يسيرها السيد) (: التسيير)

الياس مرزاق وذلك ملدة غير محددة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) باملحكمة  القانوني 

ملدينة) التجاري  السجل  بمصلحة 

 (2(2 تكتو8ر) (5 بتاريخ) القنيطرة 

تحت رقم))7945.
لإليداع والبيان
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NNDIFA TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رتسمالها 122.222 درهم

املقر االجتماعي : 15، زنقة سبو مركز 

املعامالت «ال شوب» مكتب رقم ) 

الطابق الخامس

القنيطرة

السجل التجاري بالقنيطرة رقم 

555(7

تفويت حصص اجتماعية
وتعيين مسير جديد

بمقت�سى محضر الجمع العام غير)

 NNDIFA  TRANS» العادي لشركة)

SARL AU»،)تقرر باإلجماع ما يلي):

مجموع) تفويت  على  املصادقة 

حصة) (1222 تي) الحصص،)

122)درهم للحصة) اجتماعية بقيمة)

بورطا1،) حكيم  السيد  ملك  في 

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

تنوار) السيد  لفائدة  (GY19212

حداد،)الحامل للبطاقة الوطنية رقم)

.G665623

بورطا1) حكيم  السيد  استقالة 

من مهام تسيير الشركة وتعيين السيد)

تنوار حداد مسير وحيد للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

79546)بتاريخ)2)تكتو8ر)2)2).
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SOCIETE BELNEGOTRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رتسمالها 4.222.222 درهم
املقر االجتماعي : رقم 74، حي شرف،  

سيدي قاسم
السجل التجاري رقم 7269)

استدراك خطأ
بالجريدة) وقع  خطإ  استدراك 
 14 بتاريخ) (5633 عدد) الرسمية 

تكتو8ر)2)2).
 SOCIETE (: عوض)

BELGENOTRAV
SOCIETE BELNEGOTRAV(:(يقرت

الباقي بدون تغيير.
291 P

بيتيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رتسمالها : 1.522.222.22 درهم

املقر اإلجتماعي : 5 شارع عبد هللا بن 
ياسين الطابق ) الدارالبيضاء

الزيادة في الرتسما1
اإلستثنائي) العام  الجمع  إن 
ديسمبر) ((2 بتاريخ) املنعقد  للشركاء)
رتسما1) في  الزيادة  قرر  قد  ((219
درهم) (275.222.22 بمبلغ) الشركة 
إلى) درهم  (6(5.222.22 من) برفعه 

1.522.222.22)درهم.
من) (7 و8التالي تم تعديل الفصل)

تنظمة))الشركة.
لدى) القانوني  اإليداع  تنجز 
التجارية) املحكمة  ( ضبط) كتابة 
بالدارالبيضاء)بتاريخ)2))يناير)2)2) 

تحت)2592)7.
لإلشارة والتنبيه
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بيتيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رتسمالها : 1.522.222.22 درهم

املقر اإلجتماعي : 5 شارع عبد هللا بن 
ياسين الطابق ) الدارالبيضاء

تفويت حصص 
تعديل النظام ارسا�سي

اإلستثنائي) العام  الجمع  إن 
مارس) (11 بتاريخ) املنعقد  للشركاء)

2)2))قد عاين وصادق على):

طرف) من  حصة  (124 تفويت)

السيد) لفائدة  العولي  السيد محمد 

عبد هللا طارزي.

طرف) من  حصة  (3(3 تفويت)

السيد مبارك بويدري لفائدة السيد)

عبد هللا طارزي.

طرف) من  حصة  (3(3 تفويت)

لفائدة) طاهير  بن  فاطمة  السيدة 

السيد عبد هللا طارزي.

من) (7 و8التالي تم تعديل الفصل)

النظام ارسا�سي للشركة.

إضافي) كمسير  تعيين  قرر  قد 

للشركة ملدة غير محدودة السيد عبد)

هللا طارزي من جنسية مغر8ية املزداد)

بالدارالبيضاء) (1959 ديسمبر) (16 في)

شارع) (،72 بالدارالبيضاء،) القاطن 

الشقة) (6 محمد الزرقطوني الطابق)

14)الحامل لبطاقة التعريف الوطنية)

.B631(37(راقم

لتصبح الشركة ممثلة من طرف)

السيد محمد العولي والسيد عبد هللا)

طارزي.

و8التالي تم تعديل الفصل)13)من)

النظام ارسا�سي للشركة.

قرر تعديل النظام ارسا�سي.

لدى) القانوني  اإليداع  تنجز 

التجارية) املحكمة  ( ضبط) كتابة 

يوليو) فاتح  بتاريخ  بالدارالبيضاء)

2)2))تحت)737295.
لإلشارة والتنبيه
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باليدا
شركة ذات املسؤولية ملحدودة

رتسمالها : 3.322.222 درهم

املقر اإلجتماعي : طريق دار بلعمري 

سيدي سليمان

الزيادة في رتسما1 الشركة
تخفيض رتسما1 الشركة

اإلستثنائي) العام  الجمع  إن 

ديسمبر) ((6 بتاريخ) املنعقد  للشركاء)

219))قد قرر):)

الشركة) رتسما1  ( في) الزيادة 

من) برفعه  درهم  (5.222.222 بمبلغ)

 12.222.222 إلى) 5.222.222درهم 

درهم.

من) (7 و8التالي تم تعديل الفصل)

تنظمة للشركة.

الشركة) رتسما1  تخفيض 

ليصبح) درهم  (6.722.222 بمبلغ)

عوض) درهم  (3.322.222

12.222.222)درهم.

من) (7 و8التالي تم تعديل الفصل)

تنظمة الشركة.

تعديل النظام ارسا�سي للشركة.

تنجز اإليداع القانوني لدى كتابة)

بسيدي) اإلبتدائية  املحكمة  ( ضبط)

سليمان بتاريخ)2))يوليو)2)2))تحت)

.75/(2(2
لإلشارة والتنبيه
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BESIX TGCC SAS
شركة مساهمةبسيطة

رتسمالها : 1222.222 درهم

املقر اإلجتماعي : شارع فا1 ولد عمير 

زنقة بهت الطابق 3 مكتب رقم 5)3 

تكدا1 الر8اط

السجل التجاري : 133757

العام) الجمع  ملداوالت  تبعا 

يوليو) (5 بتاريخ) املنعقد  املختلط 

2)2)،)حيث قرر الشركاء)ما يلي):

 MAHAJ عمارة) اتين،) شارع 

RYAD CENTER BUREAUX)الطابق)

حي) (،526 رقم) مكتب  الخامس،)

الرياض الر8اط
من القانون) (4 تعديل املادة رقم)

ارسا�سي للشركة.

إعطاء)الصالحيات).

اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط))

 (2 املحكمة التجارية بالر8اط بتاريخ)

سبتمبر)2)2))تحت رقم)127179 .
املسير

)لإليداع والنشر

295 P

SAHARA EXPLORATION
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

رتسمالها : 222.222.) درهم

مقرها اإلجتماعي : مكناس، شارع 

ميرينيدس رقم 19، مكتب س

السجل التجاري : 44327

الوحيد) الشريك  لقرارات  تبعا 

غير) عام  جمع  شكل  على  املنعقد 

عادي بتاريخ)5)تغسطس)219))تقرر)

ما يلي):

الوحيد) الشريك  املمثل  تغيير 

(، (KASBAH RESOURCES LTD

جيمس) افان  السيد  شخص  في 

ارسترالية) الجنسية  ذو  سبينسر 

يناير) (14 بتاريخ) بسيدني  املزداد 

رقم) السفر  لجواز  والحامل  (1971

.1232621
جون) روسو1  السيد  استقالة 

كالرك من مهامه كمسير للشركة.

تنتوني) كيث  السيد  استقالة 

بولوكس من مهامه كمسير للشركة.
القانون) من  (19 املادة) تعديل 

ارسا�سي للشركة.

إعطاء)الصالحيات.

اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط))

سبتمبر) ((1 بتاريخ) مكناس  محكمة 

2)2))تحت رقم)216) .
املسير

)لإليداع والنشر

296 P

HAMADA MINERALS
شركة محدودة املسؤولية

 ذات الشريك الوحيد

رتسمالها : 222.222.) درهم

مقرها اإلجتماعي : مكناس، شارع 

ميرينيدس رقم 19، مكتب ب

السجل التجاري : 44325

الوحيد) الشريك  لقرارات  تبعا 

غير) عام  جمع  شكل  على  املنعقد 

عادي بتاريخ)5)تغسطس)219))تقرر)

ما يلي):
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الوحيد) الشريك  املمثل  تغيير 

(، (KASBAH RESOURCES LTD

جيمس) افان  السيد  شخص  في 

ارسترالية) الجنسية  ذو  سبينسر 

يناير) (14 بتاريخ) بسيدني  املزداد 

رقم) السفر  لجواز  والحامل  (1971

.1232621
جون) روسو1  السيد  استقالة 

كالرك من مهامه كمسير للشركة.

تنتوني) كيث  السيد  استقالة 

بولوكس من مهامه كمسير للشركة.
القانون) من  (19 املادة) تعديل 

ارسا�سي للشركة.

إعطاء)الصالحيات.

اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط))

املحكمة))بمكناس بتاريخ)1))سبتمبر)

2)2))تحت رقم)215) .
املسير

)لإليداع والنشر

297 P

 MESETA EXPLORATION
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

رتسمالها : 122222.درهم

مقرها اإلجتماعي : مكناس، شارع 

ميرينيدس رقم 19، مكتب د

السجل التجاري : 44329

الوحيد) الشريك  لقرارات  تبعا 

غير) عام  جمع  شكل  على  املنعقد 

عادي بتاريخ)5)تغسطس)219))تقرر)

ما يلي):

الوحيد) الشريك  املمثل  تغيير 

(، (KASBAH RESOURCES LTD

جيمس) افان  السيد  شخص  في 

ارسترالية) الجنسية  ذو  سبينسر 

يناير) (14 بتاريخ) بسيدني  املزداد 

رقم) السفر  لجواز  والحامل  (1971

.1232621
جون) روسو1  السيد  استقالة 

كالرك من مهامه كمسير للشركة.

تنتوني) كيث  السيد  استقالة 

بولوكس من مهامه كمسير للشركة.

القانون) من  (19 املادة) تعديل 

ارسا�سي للشركة.

إعطاء)الصالحيات.

اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط))

سبتمبر) ((1 املحكمة مكناس بتاريخ)

2)2))تحت رقم)214) .
املسير

)لإليداع والنشر

298 P

 MESETA EXPLORATION

شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

رتسمالها : 122222 درهم

مقرها اإلجتماعي : مكناس، شارع 

ميرينيدس رقم 19، مكتب د

السجل التجاري : 44329

الوحيد) الشريك  لقرارات  تبعا 

غير) عام  جمع  شكل  على  املنعقد 

تقرر) ((219 يوليو) ((7 بتاريخ) عادي 

ما يلي):

التصفية املسبقة للشركة.

جيمس) افان  السيد  تعيين 

ارسترالية) الجنسية  ذو  سبينسر 

املزداد بسيدني بتاريخ)14)يناير)1971 

والحامل لجواز السفر رقم)1232621 

مصفي للشركة.

تحديد املقر اإلجتماعي للتصفية)

بمكناس، شارع ميرينيدس رقم 19، 

مكتب د.

جيمس) افان  السيد  استقالة 

سبينسر من مهامه كمسير للشركة.

إعطاء)الصالحيات.

اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط))

1))سبتمبر) املحكمة بمكناس بتاريخ)

2)2))تحت رقم)545 .
املسير

)لإليداع والنشر

299 P

FROIDEL
شركة مجهولة االسم

رتسمالها : 3.522.222) درهم
املقر اإلجتماعي : 9)، لتبان محمد 

بيلفيدير، الدارالبيضاء
السجل التجاري : 39627

تبعا ملداوالت الجمع العام الغير)
تغسطس) (13 العادي املنعقد بتاريخ)

2)2)،)حيث قرر الشركاء)ما يلي):
بمبلغ) الشركة  رتسما1  رفع 
من) ليصبح  درهم  ((3.522.222
3.522.222))إلى)47.222.222)درهم)

نقدا.
تعديل القانون ارسا�سي للشركة.

إلنجاز) الصالحيات  إعطاء)
اإلجراءات).

اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط))
 2 بتاريخ) بالر8اط  التجارية  املحكمة 

سبتمبر)2)2))تحت رقم)155)74 .
املسير

)لإليداع والنشر

300 P

LINAB
شركة ذات مسؤولية محدودة
رتسمالها : 662.222.)) درهم

مقرها اإلجتماعي : 4 زنقة امام 
مسلم الدارالبيضاء

السجل التجاري : 27)71) 
بالدارالبيضاء

تبعا ملداوالت الجمع العام الغير)
تغسطس) (6 بتاريخ) املنعقد  العادي 

2)2)،)قرر الشركاء)ما يلي):
تخفيض رتس ما1 املشروع بمبلغ)
12.222.222)درهم إلى)662.222.)) 
شراء) إعادة  طريق  عن  درهم 
للشركاء) مملوكة  حصة  (122.222

بهدف إلغائها.
من) و6) (7 رقم) املادتين  تعديل 

النظام ارسا�سي.
باملحكمة) ( تم) القانوني  اإليداع 
بتاريخ بالدارالبيضاء)  التجارية 

 2)سبتمبر)2)2))تحت رقم)745124 
املسير

)لإليداع والنشر

301 P

REIM PARTNERS
شركة مجهولة االسم

رتسمالها : 1222.222 درهم
مقرها اإلجتماعي : املدار الذي 
ير8ط بين شارع AC62 وطريق 

سيدي مسعود طريق بوسكورة، 
الدارالبيضاء 2192)

السجل التجاري رقم 76233) 
بالدارالبيضاء

تبعا ملداوالت الجمع العام العادي)
املنعقد بتاريخ)4)تغسطس)2)2)،)تم)

تقرير ما يلي):
تعيين شركة)CFG BANK)مسجلة)
للدارالبيضاء،) التجاري  السجل  في 
1)674)كعضو في مجلس) تحت رقم)
اإلدارة للشركة ملدة)(3)ثالث سنوات)
والتي ستمثلها السيدة سعاد بن بشير)
والحاملة) الجنسية  مغر8ية  حساني 
 BE522256 رقم) الوطنية  للبطاقة 

كممثل دائم لدى الشركة.
اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط))
بالدارالبيضاء) التجارية  املحكمة 
رقم) تحت  ((2(2 سبتمبر) (2 بتاريخ)

. 745152
ملخص قصد النشر
)رئيس مجلس اإلدارة

302 P

 GLOBAL CONTAINER
AGENCY MAROC
شركة مجهولة االسم

رتسمالها : 222.222.) درهم
مقرها اإلجتماعي : 353 فضاء 

ادريس زاوية شارع محمد الخامس 
وشارع املقاومة الطابق الخامس 

مكتب رقم 2 الدارالبيضاء
السجل التجاري : 173959

مجلس) اجماع  ملداوالت  تبعا 
فبراير) ((7 بتاريخ) املنعقد  اإلدارة 

2)2)،)قرر))ارعضاء)ما يلي):
السيد) العام  املدير  والية  تجديد 
سانتياغو موالس مونتير دو الجنسية)
اإلسبانية وحامل لجواز سنة السفر)
)سنة) ودلك ملدة) (XDC42175( رقم)

واحدة.
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إلنجاز) الصالحيات  إعطاء)
اإلجراءات.

اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط))
بالدارالبيضاء) التجارية  املحكمة 
تحت رقم) ((2(2 سبتمبر) ((9 بتاريخ)

. 747216
املسير

لإليداع والنشر

303 P

GREEN SHIPPING MAROC
شركة مجهولة االسم

رتسمالها : 522222 درهم
مقرها اإلجتماعي : 353 فضاء 

ادريس زاوية شارع محمد الخامس 
وشارع املقاومة الطابق الخامس 

مكتب رقم 2 الدارالبيضاء
السجل التجاري : 395327

مجلس) اجماع  ملداوالت  تبعا 
فبراير) ((7 بتاريخ) املنعقد  اإلدارة 

2)2)،)قرر))ارعضاء)ما يلي):
السيد) العام  املدير  والية  تجديد 
سانتياغو موالس مونتير دو الجنسية)
اإلسبانية وحامل لجواز سنة السفر)
)سنة) ودلك ملدة) (XDC42175( رقم)

واحدة.
إلنجاز) الصالحيات  إعطاء)

اإلجراءات.
اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط))
بالدارالبيضاء) التجارية  املحكمة 
تحت رقم) ((2(2 سبتمبر) ((9 بتاريخ)

. 747214
املسير

لإليداع والنشر

304 P

UNIMED SHIPPING
شركة مجهولة االسم

رتسمالها : 322.222 درهم
مقرها اإلجتماعي : 353 فضاء 

ادريس زاوية شارع محمد الخامس 
وشارع املقاومة الطابق الخامس 

مكتب رقم 2 الدارالبيضاء
السجل التجاري : 2429))

مجلس) اجماع  ملداوالت  تبعا 
فبراير) ((7 بتاريخ) املنعقد  اإلدارة 

2)2)،)قرر))ارعضاء)ما يلي):

السيد) العام  املدير  والية  تجديد 

سانتياغو موالس مونتير دو الجنسية)

اإلسبانية وحامل لجواز سنة السفر)

)سنة) ودلك ملدة) (XDC42175( رقم)

واحدة.

إلنجاز) الصالحيات  إعطاء)

اإلجراءات.

اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط))

بالدارالبيضاء) التجارية  املحكمة 

تحت رقم) ((2(2 سبتمبر) ((9 بتاريخ)

. 747215
املسير

لإليداع والنشر

305 P

AFRICONTAINER MAROC

شركة مجهولة االسم

رتسمالها : 122.222 درهم

مقرها اإلجتماعي : 3)، شارع 

الرشيدي، الدارالبيضاء

السجل التجاري : 317127

تبعا ملداوالت الجمع العام الغير)

يوليو) (3 بتاريخ) املنعقد  العادي 

2)2)،)قرر الشركاء)ما يلي):

ليشمل) ( الشركة) نشاط  توسيع 

النشاطات التالية):

البحري) البري  للنقل  وسيط 

والجوي.

القانون) من  (3 املادة) تعديل 

ارسا�سي للشركة.

إلنجاز) الصالحيات  إعطاء)

اإلجراءات.

اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط))

بالدارالبيضاء) التجارية  املحكمة 

رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (5 بتاريخ)

. 742532
املسير

لإليداع والنشر

306 P

OVERSEAS MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رتسمالها : 522.222 درهم

املقر اإلجتماعي : 3)، شارع الرشيدي 

الدارالبيضاء

السجل التجاري : 342669

تبعا ملداوالت الجمع العام الغير)

فبراير) ((2 بتاريخ) املنعقد  العادي 

2)2)،)حيث قرر الشركاء)ما يلي):

من النظام) (3( تعديل املادة رقم)

ارسا�سي.

تحيين النظام ارسا�سي.

إلنجاز) الصالحيات  إعطاء)

اإلجراءات.

اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط))

بالدارالبيضاء) التجارية  املحكمة 

رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (5 بتاريخ)

. 742542
املسير

لإليداع والنشر

307 P

CAFE PIED SUR MER

SARL

 CHANGEMENT DE NOM DE

 SOCIETE

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قام) ((2(2 تكتو8ر) (5 بتاريخ) الر8اط 

مصطفى) مجدة  السيد  الشريكان 

والسيدة تكورام ميلودة بتغيير إسم)

 CAFE PIED SUR MER الشركة من)

.BABELHARA SARL(إلى(SARL

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (13 بتاريخ) بالر8اط  التجارية 

2)2))تحت رقم)127613 .

)رقم السجل التجاري):)111635.

308 P

تنترفيد ماروك

73)،)شارع محمد الخامس الدارالبيضاء

 SOCIETE MAROCAINE DE

 TERRASSEMENTS

S.O.MA.TER

شركة ذات مسؤولية محدودة

برتسما1 : 2.222.222.22) درهم

املقر الرئيس : حد السوالم، املنطقة 

الصناعية (إقليم سطات)

السجل التجاري ببرشيد رقم 991

اإلستثنائي) العام  الجمع  قرر 

 (219 يوليو) ((9 بتاريخ) املنعقد 

تسجيل :

جميع) تفويت  على  املوافقة 

السيد) من  هبة  بواسطة  الحصص 

السيدة) إلى  بودران  رايموند  لويس 

حدود) في  مورينو  بوال  تليزابيت 

لويس) السيد  وإلى  حصة  (1(2.226

حدود2.227)1  في  بودران  لوران 

حصة.

النظام) من  (6 املادة) تعديل 

ارسا�سي.

وهو) جديد  شريك  مسير  تعيين 

فرن�سي) السيد لويس لوران بودران،)

الدارالبيضاء) في  املولود  الجنسية،)

بتاريخ))))تغسطس)1921،)املقيم في)

الدارالبيضاء،)بلوك ت)،)طريق تزمور،)

مع) محدودة  غير  ملدة  الدياب،) عين 

التي ينص) منحه جميع الصالحيات 

عليها النظام ارسا�سي.

النظام) من  (14 املادة) تعديل 

ارسا�سي.

تحيين النظام ارسا�سي.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط))

بتاريخ ببرشيد  اإلبتدائية   املحكمة 

 2))نوفمبر)219))تحت رقم)3272.
عن موجز وإشارة

310 P
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تنترفيد ماروك

73)،)شارع محمد الخامس الدارالبيضاء

 REALITES MAITRISE

D’OUVRAGE MAROC SAS
GOUPIL املسماة سابقا

شركة مساهمة مبسطة

برتسما1 : 6.422.222.22 درهم 

املقر الرئيس : الدارالبيضاء، 3 زنقة 

تبوزيد الدبو�سي (نيكر سابقا)

السجل التجاري عدد : 63).417

اإلستثنائي) العام  الجمع  قرر 

بتاريخ)16)يناير))2)2))تسجيل):

الذي) الشركة  اسم  تغيير 

 REALITES MAITRISE تصبح)

.D’OUVRAGE MAROC

جميع) تفويت  على  ( املوافقة)

إلى) (REALITES شركة) حصص 

في) (REALITES AFRIQUE شركة)

ولشركة) حصة  (63.362 حدود)

 FINANCIERE REALITES

في) (INTERNATIONAL FRANCE

حدود)642)حصة.

تحويل الشركة إلى شركة مساهمة)

مبسطة)(ش.م.م).

اعتماد النظام ارسا�سي للشركة)

مساهمة) الجديد كشركة  في شكلها 

مبسطة.

الشريكين  املسيرين  استقالة 

مسؤولية) ذات  شكلها  في  للشركة 

وريجيس) رونار  فرانسوا  محدودة 

ماغنان.

إدارة) مجلس  تعضاء) تعيين 

في شكلها كشركة مساهمة) الشركة 

مبسطة ملدة)6)سنوات.

 SOCIETE REALITES AFRIQUE

 3 في) الرئيس  مقرها  الكائن  (،SAS
(نيكر سابقا)،) زنقة تبوزيد الدبو�سي)

ريجيس) السيد  قبل  من  املمثلة 

ماغنان.

السيد يوهان جو8رت.

السيد كريستوف دو بريبيسون.

السيد))برتراند مالبيت.

 RSM(تعيين مدقق حسابات وهو

MOROCCO)ملدة)3)سنوات مالية.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط))

بالدارالبيضاء) التجارية  املحكمة 

تحت) ((219 يونيو) فاتح  بتاريخ 
رقم735119.

 16 بتاريخ) اإلدارة  مجلس  قرر 

يناير)2)2))تسجيل):

 REALITES شركة) تعيين 

السيد) قبل  من  املمثلة  (AFRIQUE
ريجيس ماغنان كرئيس للشركة،)مع)

منحها جميع الصالحيات التي ينص)

عليها النظام ارسا�سي.

تعيين السيد فرانسوا رينار كمدير)

عام مع منحه جميع الصالحيات التي)

ينص عليها النظام ارسا�سي.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط))

بالدارالبيضاء) التجارية  املحكمة 

تحت) ((219 يونيو) فاتح  بتاريخ 
رقم2)7351.

عن موجز وإشارة
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تنترفيد ماروك

73)،)شارع محمد الخامس الدارالبيضاء

SOCIETE SARALIA شركة

S.A.R.L
الحل املبكر

شركة ذات مسؤولية محدودة

برتسما1 : 52.222.22 درهم
املقر الرئيس : )1، زنقة صبري 

بوجمعة، الطابق ارو1، الشقة 
رقم 6 

مقر التصفية : الدارالبيضاء، 1 

مكرر، زنقة الصخيرات، فا1 دانفا

السجل التجاري عدد : 9)4.4))

اإلستثنائي) العام  الجمع  قرر 

 (2(2 يونيو) ((5 بتاريخ) املنعقد 

تسجيل):

حل الشركة املبكر اعتبارا من)32 

يونيو)2)2).

جيرار) السيد  املصفي  تعيين 

نيكريري.

في) التصفية  مقر  تحديد 

شارع) مكرر،) (1 الدارالبيضاء)

الصخيرات،)فا1 دانفا.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط))
بالدارالبيضاء) التجارية  املحكمة 
رقم) تحت  ((2(2 يوليو) (14 بتاريخ)

.739477
عن موجز وإشارة
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تنترفيد ماروك
73)،)شارع محمد الخامس الدارالبيضاء

SOCIETE GENERALE 
 DE TRAVAUX INDUSTRIELS 

SOGETRI
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
إغالق التصفية

ذات رتسما1 : 322.222.22 درهم
املقر الرئيس : 2322) الدارالبيضاء 

4)1، شارع السفير بن عائشة
 ،GERMAT مقر التصفية في شركة
الدارالبيضاء )6، شارع عقبة ابن 

نافع
السجل التجاري عدد : 54.325

شركة قيد التصفية
 6 بتاريخ) الوحيد  الشريك  قرر 
إغالق تصفية الشركة،) ((2(2 يناير)
و8التالي التشطيب عليها من السجل)

التجاري.
)تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط))
بالدارالبيضاء) التجارية  املحكمة 
رقم) تحت  ((2(2 يونيو) (19 بتاريخ)

.736327
عن موجز وإشارة
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COMMA
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رتسما1 الشركة : 12.222درهم
املقر اإلجتماعي : )2)شارع عبد 
املومن رقم 5 الطابق ارر�سي 

الدارالبيضاء
زيادة رتسما1 الشركة

س ت : 321253
لشركة) الوحيد  الشريك  قرر 
 (2(2 سبتمبر) (7 بتاريخ) ( (COMMA

اآلتي):

زيادة رتسما1 الشركة من)12.222 
درهم إلى)222.222.))درهم عن طريق)

اإلحتياط الخاص).
تعديل القانون ارسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بالدارالبيضاء)  التجارية 
)1)تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749342.
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 SOCIETE AFRIQUAINE
 D’INGENIERIE GAZ

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

 رتسما1 الشركة : 4.522.222درهم
املقر اإلجتماعي : 2 املمر املغلق 
توكلبتوس سيل عين السبع 

الدارالبيضاء
تعيين مدير جديد

بتاريخ الوحيد  الشريك   قام 
القرارات) بإتخاذ  ((2(2 سبتمبر) (2  

التالية):
خوانة) السيدة  استقالة  قبو1 
برزيصلو من منصبها كمديرة للشركة.
تعيين السيد خالد الطالبي مغربي)
الوطنية) ( للبطاقة) حامل  الجنسية 
للشركة ملدة) كمدير  (E472672 رقم)

غير محدودة.
تعديل القانون ارسا�سي للشركة.

باملحكمة) ( القانوني) اإليداع  تم 
يوم البيضاء) بالدار   التجارية 
رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (1(  

.749346
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ESSO WORLD BUILDING
SARL

 67RUE(AZIZ(BELLAL 2
 éme(ETAGE, N°3 MAARIF

CASABLANCA
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 (2(2 تكتو8ر) (( تاريخ) في  بالبيضاء)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات الخصائص اآلتية):
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 ESSO WORLD (: التسمية)

.BUILDING

الهدف):

الترويج العقاري.

شراء)و8يع جميع العقارات إلعادة)

تو) اإلنشاء) بعد  تو  هي  كما  بيعها 

التقسيم.

اإلستثمار) بعمليات  القيام 

التجاري والعقاري التي تدر دخال من)

اإليجارات.

شارع عزيز) (67 (: املقر اإلجتماعي)

بال1،)الطابق الثاني،)رقم)3،)معاريف)

الدارالبيضاء.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

الشركة.

املحدد) املا1  رتس  (: الرتسما1)

42.222).5)درهم،)مقسمة إلى اثنين)

حصة) وتربعمائة  تلف  وخمسين 

بقيمة)122)درهم للواحدة،)مدفوعة)

الشركاء) بها  ومكتتب  بالكامل 

ويخصص لكل منهم،)بما يتناسب مع)

مساهماته،)على النحو التالي):

 SMAILI ZAHRA (6222(السيدة

حصة.

 ESMAILI ABDELLATIF السيد)

19222)حصة.

 SOBAI EL IDRISSI السيد)

BRAHIM  6.622)حصة.

املجموع):)422)5)حصة.

من) تبتدئ  (: اإلجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

 ESMAILI السيد) تعيين  تم 

 SOBAI EL والسيد) (ABDELLATIF

لفترة)) مسيرين  (IDRISSI BRAHIM

غير محددة.

والتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

 (2(2 تكتو8ر) (9 يوم) بالدارالبيضاء)

تحت عدد)475373.
بيان مختصر
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CIM HOLDING
SA

 BAB(IGHLI, MARRAKECH
MAROC

 REGISTRE(DE(COMMERCE :
1257(3

بموجب قرار الجمع العام املوحدة)
في)2))سبتمبر)2)2)،)اتخد مساهمو)

الشركة القرارات التالية):
إجمالي) بمبلغ  املا1  رتس  زيادة 
بإصدار) ( درهم) ((52.322.222 قدره)
52.222))حصة بالقيمة االسمية تي)
سعر اكتتاب إجمالي)1222)درهم لكل)
حصة جديدة يدفع نقدا مع الحفاظ)

على الحقوق اشتراك تفضيلي.
تعديل املقابلة للنظام ارسا�سي.

قوانين) واعتماد  صياغة  إعادة 
جديدة.

اإلدارة) املجلس  اجتماع  نهاية  في 
اتخذ مديرو) (،(2(2 سبتمبر) ((2 في)

الشركة القرارات التالية):
اإلعتراف باإلنتهاء)النهائي من زيادة)

رتس املا1.
اإلعتراف بدخو1 النظام االسا�سي)

الجديد للشركة حيز التنفيذ.
ولجنة) مراجعة  لجنة  تشكيل 

مراجعة ولجنة مكافآت.
مؤسسية) طبية  لجنة  إحداث 

ولجنة اخالقية.
صالحيات الرئيس التنفيذي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بمراكش في)))تكتو8ر)2)2) 

تحت رقم)115929.
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شركة اورلى املغرب
شركة ذات مسؤولية محدودة
رتس مالها : 4.222.222درهم

مقرها اإلجتماعي : 9)1 حي الوحدة 
) الطابق الثاني حد السوالم 

السجل التجاري عدد : 447)1 
(برشيد)

املعرف الجبائي رقم : 33625799
 ICE معرف املشترك للمؤسسة

22(196421222
الترفيع في رتس املا1

وتغيير  النشاط اإلجتماعي وتسمية 
الشركة 

وإضافة تسمية مختصرة 
وتحديث القانون  ارسا�سي للشركة

بمقت�سى محضر الجلسة العامة)
سبتمبر) (12 في) للعادة  الخارقة 
ارداءات) بمكتب  واملسجل  (،(2(2
ببرشيد في)11)سبتمبر)2)2)،)والذي)
بنسختين) القانوني  اإليداع  وقع 
لدى) التجاري  السجل  بمكتب  منع 
بتاريخ) برشيد،) اإلبتدائية  املحكمة 
 1(53 تحت عدد) ((2(2 2))سبتمبر)

تقرير ما يلي):
ب) الشركة  رتسما1  في  الترفيع 
 1.222.222 من) درهم  (3.222.222
وذلك) درهم  (4.222.222 إلى) درهم 
تم) جديد  سهم  (322.222 بإحداث)

اكتتابها ودفعها بالكامل.
تغيير النشاط اإلجتماعي للشركة)
القلي) هو  بارساس  تصبح  الذي 
الكاكو) لحبوب  والتحويل  والطحن 
والفواكه الجافة والقهوة وصنع كل)
تنواع الشكالطة والحلويات،)والحلوة)
اللينة وكل املنتجات املماثلة والطالء)
الفواكه) من  املواد  كل  والتغليف 
والبسكويت) الكاكو  وحبون  الجافة 

ومشتقاتها.
تصبح) الذي  الشركة  اسم  تغيير 
للشكالطة) املغر8ية  الصناعة 
القانون) تحديث  وتم  (IMACHOC
بمكتب) وتسجيله  للشركة  ارسا�سي 
سبتمبر) ((9 بتاريخ) ارداءات ببرشيد 
وتم القيام باإليداع القانوني) ((2(2
مكتب السجل) ( بنسختين منه لدى)
التجاري باملحكمة اإلبتدائية برشيد،)
تحت عدد)91)1)بتاريخ فاتح تكتو8ر)

.(2(2
كما تم اإليداع للتسمية املختصرة)
لدى) ( (IMACHOC ( وهي) للشركة 
باملحكمة) التجاري  السجل  مكتب 
 1347 اإلبتدائية برشيد تحت عدد)

بتاريخ)13)تكتو8ر)2)2).
)وكيل الشركة)

احمد نجيب مفرج
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MENAMO
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها :  122.222.22 درهم
املقر اإلجتماعي : املحل رقم 3، املنز1 

932 شارع كيش اروداية تمارة

تأسيس
 14 بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب 

على) املصادقة  تمت  ((2(2 سبتمبر)

ذات) لشركة  ارسا�سي  القانون 

مسؤولية محدودة ذات الخصائص)

اآلتية):

MENAMO(:(التسمية))التجارية

.SARL

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

الهدف):

تجارة املواد الغذائية العامة.

العمليات) جميع  عامة  بصفة 

مباشرة بصفة  املرتبطة   التجارية 

)تو غير مباشرة بنشاط الشركة.

 ،3 رقم  املحل   : اإلجتماعي) املقر 

املنز1 932 شارع كيش اروداية تمارة.

درهم   122222.22  : املا1  رتس 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة.

املدة : 99 سنة بعد التأسيس.

بدر  العمري  السيد   : التسيير 

غير  ملد  مريم  الشهو�سي  والسيدة 

محدودة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

تكتو8ر) (5 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

2)2))تحت رقم س.ت)132265.
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مكتب اوديكونطا ش.م.م

CABINET AUDICOMPTA

  SOCIETE SOUSS EGG TRAY

S.A.R.L
تـــأسـيــس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

  16)شتنبر)2)2)))تم تأسيس شركة)

محدودة املسؤولية صفاتها كما يلي):)
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التسمية):))شركة سوس إجج تراي)

 SOCIETE SOUSS EGG ( ش.م.م)

  .TRAY  S.A.R.L

تهدف) الشركة  تن  (: الهدف) (•

تساسا إلى:

تنواع) مختلف  تسويق  و  صنع  (-

التعليب و توابعه.
-)صنع مختلف اروراق والكرتون)

املموج و التعليب من الورق،)و/او من)

الكرتون.)

-)صنع العبوات البالستيكية

التجارة،) تصدير،) استيراد،) (-

لوازم) كل  وإنتاج  ،توزيع   تسويق)

و معدات متعلقة باملجاالت املذكورة)

تعاله.

-)تمثيل جميع املاركات واملنتجات)

الوطنية وارجنبية).

-)املشاركة بطريقة مباشرة تو غير)

مباشرة في مختلف الشركات.

و عموما جميع العمليات التجارية،)

الصناعية،)املالية والعقارية املتعلقة)

ارنشطة) وكل  املذكورة  بارنشطة 

شانه) من  طابع  ذات  تو  املشابهة 

توسيع))وتنمية الهدف االجتماعي.)

•)املقر االجتماعي):()موطنة))ببلوك)

ب رقم)6)))حي املسيرة ايت ملو1.

رتسما1) حدد  ( (: الرتسما1) (•

درهم) (200.000،00 في) الشركة 

حسب) حصة  ((222 إلى) مقسمة 

التفصيل التالي):

درهم) (122 بقيمة) حصة  ((22 (•

 Ste ONYX حوزة) في  للواحدة 

 FOR( INDUSTRY( &( TRADE

DEVLOPMENT)))بمبلغ)20.000،00 

درهم)(عشرون تلف درهما).

درهم) (122 بقيمة) حصة  (662 (•

لقادي) ايت  حوزة  في  للواحدة 

درهم) (66.000،00 ( بمبلغ) الحسين 

(ستة و ستون تلف درهما).

درهم) (122 بقيمة) حصة  (642 (•

دحمان) التهامي  حوزة  في  للواحدة 

و) (تربعة  درهم) (64.000،00 بمبلغ)

ستون تلف درهما).

درهم) (122 بقيمة) حصة  (522 (•

للواحدة في حوزة ايت املعطي اميمة)
))50.000،00)درهم)(خمسون) بمبلغ)

تلف درهما)

•)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاريخ)

التسجيل بالسجل التجاري باستثناء)

حالة التمديد تو الفسخ املسبق

•)السنة املالية:))من فاتح يناير إلى)

31))دجنبر من كل سنة.)

):)تم تعيين السيد ايت) •)التسيير)

ملدة) للشركة  مسير  الحسين  لقادي 

ثالث سنوات قابل للتجديد.)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) إلنزكان  االبتدائية 

2)2)/1/12))تحت))رقم)))1742.
لالستخالص والبيان

املسير
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STE ST TAGRART
SARL 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات شريك واحد 

13)يوليو) ( ( طبقا للعقد املؤرخ في)

شركة) تأسيس  تم  يوليو  ((2(2

شريك) ذات  محدودة  ( املسؤولية)

واحد بالخصائص التالية):))

 STE ST TAGRART (: االسم)

.SARL

الهدف)):

نقل املستخدمين لحساب الغير).

  12.222: املجموعة) رتسما1 

درهم.

املسير:)

إبراهيم صابر.

تكاديرت) ( االجتماعي:) املقر 

الدراركة اكادير.

املدة):))99)سنة.

للمجموعة) القانوني  اإليداع  تم 

اكادير) باملحكمة  التجاري  بالسجل 

 (5 بتاريخ) ( (95552 رقم) تحت 

تغسطس2)2) .
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     AGADIR CONSEIL

)))شركة ذات مسؤولية محدودة))))

الرتسما122.222.22:1)درهم)))))))))

العنوان:)عمارة إفران،)بلوك ت،)شارع املقاومة،)

تكادير)))))))))

الهاتف):22.24.)).2).25          

 SUP’PRO DES ETUDES 

 STRATEGIQUE

 FORMATION ET

DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها)):)12.222,22)درهم

مقرها االجتماعي: تجزئة النهضة 4، 

رقم 59)، والد تايمة، تارودانت

التأسيـــــــــــــــــــس
بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب 

النظام) وضع  (،(2(2 سبتمبر) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

محدودة بالخصائص التالية:

مسؤولية) ذات  شركة  الشكل:) (-

محدودة.

 SUP’PRO DES ( (: التسمية) (-

 ETUDES STRATEGIQUE

 FORMATION ET

     . DEVELOPPEMENT

هدف) االجتماعي:) الهدف  (–

الشركة باختصار:

الدراسات) العقاري،) االنعاش 

االستراتيجية،)تكوين،)تطوير.

–)املقر االجتماعي:)تجزئة النهضة)

4)رقم)59))والد تايمة تارودانت.

)–)املدة:)99)سنة.

)–)السنة املالية:)يبدت في فاتح يناير)

وينتهي في)31)ديسمبر من كل عام.

رتس) يبلغ  الرتسما1:) (– (

درهم) تالف  عشر  الشركة  ما1 

)10.000،00)درهم).

-)التسيير:)تدار الشركة من قبل):)

الطايفي،) الجليل  عبد  السيد 

املقيم بحي النهضة) مغربي الجنسية،)

تارودانت،) 59)،)والد تايمة،) 4،)رقم)

سنوات،)) لثالث  يمتد  عقد  بموجب 

يبتدت من)7)سبتمبر)2)2).

سجل) في  القانوني:) اإليــــــــــداع 

بتارودانت،) االبتدائية   املحكمة 

26)تكتو8ر2) 2))تحت رقم)7)13.
للخالصة والبيان

تكادير كون�سي ش.م.م)
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 SOCIETE TAFRAOUTE

 CASH
SARL AU

ICE 002575462000080

CONSTITUTION
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة 
رتسمالها  : 222 122 درهم 

املقر االجتماعي : ساحة املسيرة 

الخضراء مركز تافراوتتزنيت

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

6))تغسطس)2)2))تم انجاز القانون)

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

محدودة ذات املواصفات التالية):

 SOCIÉTÉ (: التسمية)

.TAFRAOUTE CASH SARL AU

غرض الشركة:

-حواالت مالبة.

-)تحويل العمالت.

التي) العمليات  انجاز كل  وعموما 

مباشرة) غير  تو  مباشرة  عالقة  لها 

بالعمليات املذكورة والتي من شانها)

تن تساهم في تنمية الشركة).

ملدة) الشركة  تأسست  (: املدة)

من يوم تقييدها في) سنة ابتداء) (99

السجل التجاري).

رتسما1) حدد  (: الشركة) رتسما1 

درهم) ( (122222 مبلغ) في  الشركة 

مقسم إلى))1222حصة من فئة)122 

درهم لفائدة كل من):)

السيددبوز يوسف1222)حصة.

يوسف) دبوز  السيد  تعيين  تم 

كامل) تحمله  مع  لشركة  مسير 

الصالحيات حسب القانون ارسا�سي)

للشركة.
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تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة)

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتزنيت بتاريخ)))))سبتمبر2)2))تحت)
رقم))67.
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TAGRI TRANS
S.A.R.L-A.U

الوحيد))) الشريك  قرار  حسب  (-

TAGRI( TRANS–S.A.R.L- لشركة)

A.U)))بتاريخ))))تكتو8ر)2)2))قرر ما)

يلي:
-)مقر الشركة:)شقة بالطابق ارو1)

277)تجزئة اكدا1 ايت) الكائنة برقم)

ملو1.)
-)رتس املا1 حدد في)122.222,22:)

1222)حصة من) درهم مقسومة إلى)

وموزعة) الواحدة  122درهم  ( ( فئة)

كتالي:)-التكري عزيز222 1)حصة).

-)املوضوع):)من تهداف الشركة:)

الوطني) البضائع على  نقل  (– (1  

والدولي لحساب الغير.

الوحيد) الشريك  قرر  التسيير:) (-

TAGRI(TRANS(–S.A.R.L-(تن شركة

)سيسرها السيد التكري عزيز) ( (A.U

ملدة غير محدودة.

القانوني) اإليداع  تم  اإليداع:) (-

لدى املحكمة ابتدائية بإنزكان بتاريخ)

 ,1731 رقم) تحت  تكتو8ر2)2)) (1(

السجل التجاري رقم)1375).
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 Société  STE PARIS CHIC

AMEUBLEMENT
SARL AU 

تأسيس شركــة ذات مسؤولية 
محدودة

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة) تأسست  ((2(2 سبتمبر) (22

ذات مسؤولية محدودة باملواصفات)

التالية))):

 STE PARIS CHIC (: التسمية)

. AMEUBLEMENT

املوضوع):

)تسويق املفروشات بالتقسيط.
مكرر) (312 رقم) (: املقر االجتماعي)

شارع السمارة حي الهدى ايت ملو1.)
حدد املبلغ في) (: رتسما1 الشركة)

122222)درهم مجزت إلى))1222حصة)

من فئة)122.22)درهم للواحدة.

التسيير:)تسند التسيير إلى السيد)

غير محدودة.) ملدة  الحسن  على هللا 

تلتزم) البنكي،) للتوقيع  بالنسبة  تما 

الشركة بالتوقيع الوحيد للسيد على)

هللا الحسن.

تأسيس) من  سنة  (99 املدة:)

الشركة.

وقد تم اإليداع القانوني بمكتب)

الضبط باملحكمة االبتدائية بإنزكان)

رقم) تحت  تكتو8ر2)2)) (7 بتاريخ)

.1712

بالسجل) الشركة  تسجيل  وتم 

التجاري تحت رقم1349)  .

325 P

 PASILA
ش.م.م

 SARL

تأسيس
في) املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ) واملسجل  تكتو8ر2)2)) فاتح 

تأسيس) تم  بانزكان  ((2(2/12/2(

شركةPASILA)))ش.م.م.)

-هدفها):

-مقهى)).)

-تشغا1))مختلفة).

-التفاوض).))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)-)العنوان التجاري):رقم)14))حي)

سيدي فضو1 تراست انزكان).
)-)رتسمالها):)122222.22))))موزعة)

إلى1222)حصة قيمة كل حصة)122 

درهم اكتتبت على الشكل اآلتي:

 522 (: سمحمد) متقوم  •السيد 

حصة.

 522 (: لفروات) نادية  •السيدة 

حصة.

)تم تعيين السيد متقوم سمحمد)

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.)

سالمي) السيد  توقيع  اعتماد  تم 

في) لفروات  نادية  والسيدة  محمد 

جميع العقود والوثائق اإلدارية.)

تاريخ) من  سنة  (99 (: املدة) (-

تأسيسها النهائي.

-السجل التجاري اإليضاحي رقم) (

.(1379

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (-

اكتو8ر) بتاريخ)1) بانزكان  االبتدائية 

2)2)))تحت رقم)1734.     
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PRIMER

Sarl  AU 

Au(Capital(de : 100 000,00 Dhs

 Siège(Social: HAY(IBNOU

 ROCHD RUE OTHMAN BEN

.AFAN(N° 50 GUELMIM

ICE : 002591533000044

تـــأسيــس
 1( 1)بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  تغسطس2)2)،)

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد))باملميزات التالية):

 .PRIMER((((:التسمية

رشد) ابن  حي  ( (: االجتماعي) املقر 

زنقة عثمان بن عفان رقم)52)كلميم).

الرتسمـــــــــــــا1)))):)122.222,22)درهم)

فئة) من  حصة  (1222 على) مقسمة 

122)درهم.

الهـــــــــــــــــدف)))):)

الوثائق) لتنظيم  وكالة  استغال1 

التجارية تو التقنية.))))))))))

املسير القانوني))))))):)توفيق الز8ير.)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 9 بتاريخ) ( بكلميم) االبتدائية 

سبتمبر2)2))تحت رقم)17).
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 Société HELMOND
 TRAVAUX

sarL AU 
شركة ذات مسؤولية محدود وذات 

الشريك الوحيد
 رتسمالها : 122.222.22 درهم

مقرها الجتماعي: طابق السفلى رقم 
51 زنقة )96 حي سالم تكادير

 4 بتاريخ) املحرر  للعقد  تبعا 
شركة) تأسيس  تم  سبتمبر2)2))
الشريك) وذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد تحتوي على امليزات التالية:
 Société HELMOND التسمية:)

.  TRAVAUX   sarL AU
السفلى) طابق  (: االجتماعي) املقر 

رقم)51)زنقة))96)حي سالم تكادير.
الرتسما1:)122.222.22)درهم.

النشاط التجاري:)
االشغا1 املتنوعة.

وتصدير) الخضراء) املساحات  (
واستيراد).

من) باملائة  (5 يقتطع) الر8ح:)
ارر8اح الصافية من اجل االحتياطي)

القانوني.
السيدة) تعيين  تم  التسيير:)

بوفضيل حبيبة كمسيرة للشركة.
السنة االجتماعية:))من فاتح يناير)

الى غاية)31)من ديسمبر.
تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املدة:)

التسجيل في السجل التجاري.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
باملحكمة) الضبط  كتابة  مصلحة 
 (1 بتاريخ) باكادير  التجارية 

سبتمبر2)2))تحت عدد)96346.
بمثابة مقتطف و8يان
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الما صوالر 
 ش. ذ. م. م. 
انشـاء شـركـة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
في ماسة تم وضع) سبتمبر2)2)) (3  
ذات) للشركة  االسا�سي  القانون 
املسؤولية املحدودة الما صوالر ش.)ذ.)

م.)م ذات املميزات التالية:
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االسـم:))الما صوالر)))ش.)ذ.)م.)م.

الهــدف:)هـــــدف الشركة):

))الطاقة الشمسية).)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

الزاوية) حي  ( (: االجتـمـاعي) املقـر 

ماسة اشتوكة ايت باها.

مبلـغ)) في  محدد  ( (: الراسما1)

122.222.22))درهم)).

فاتح) من  ( ( (: االجتمــــاعية) السنة 

يناير الى)31))ديسمبر من كل سـنـة.

الشريك) تعيين  تم  (: التسيير)

مسير) ( الوحيد السيد هشام تغز8ور)

وحيد للشركة ملدة غير محدودة.)

االيـداع) تـم  ( (: القـانــونــي) االيـداع 

لــدى) الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 

بتـاريخ) ( بانزكان) االبتدائية  املحكـمـة 

4))سبتمبر2)2))تحت رقم)9))1) .

التجاري:)) السجل  في  التسجيل 

تم التسجيل في السجل التجاري في)

تحت) ( بانزكان) االبتدائية  املحكمـة 
رقم)9))1))))بتاريخ)4))سبتمبر2)2)            
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FAB COMPTA

 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 AKHRAZ ALUMINIUM
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

يوم) املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 

تأسيس) تم  تغسطس2)2)) ((9

 Ste AKHRAZ (: اسم) تحت  شركة 

تحمل) (ALUMINIUM SARL

املواصفات التالية:

1.ارهداف:

)نجارة ارملنيوم).
 122.222 ( الشركة:) ).رتسما1 

درهم في ملك السيدان):)

اخراز عبد الحق.

)واخراز يوسف.

الدرب) حي  االجتماعي:) 3.املقر 

الجديد ط.)و رقم)12)اولوز تارودانت.

اإليداع) تم  القانوني:) 4.اإليداع 

الضبط) بكتابة  للشركة  القانوني 

باملحكمة االبتدائية بتارودانت تحت)

 (2(2 اكتو8ر) (13 بتاريخ) (1352 رقم)

لنفس) التجاري  بالسجل  وسجلت 

و8نفس التاريخ تحت رقم:) ( املحكمة)

.7247

330 P

FAB COMPTA

 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 BOUHSSINE

 DISTRIBUTION
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

يوم) املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 

شركة) تأسيس  تم  سبتمبر2)2)) (5

 Ste BOUHSSINE (: اسم) تحت 

)تحمل) (DISTRIBUTION SARL AU

املواصفات التالية:

1.ارهداف:

)توزيع املواد الغذائية.

 (22.222 ( الشركة:) ).رتسما1 

درهم في ملك السيد):)بوحسين رشيد.

3.املقر االجتماعي:)حي بور ارربعاء)

اولوز تارودانت.

اإليداع) تم  القانوني:) 4.اإليداع 

الضبط) بكتابة  للشركة  القانوني 

باملحكمة االبتدائية بتارودانت تحت)

 (2(2 اكتو8ر) (13 بتاريخ) (1357 رقم)

لنفس) التجاري  بالسجل  وسجلت 

و8نفس التاريخ تحت رقم:) ( املحكمة)

.7249
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BOUCHTA TRANS
    sarl

رتس مالها : 122222 درهم

املقر اإلجتماعي : حي املسيرة بلوك ب 

الدراركة اكادير  

 إعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة 

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (1

تم) م،) ((2(2 اكتو8ر) فاتح  بتاريخ 

لشركة) ارسا�سي  القانون  إحداث 

ذات املسؤولية املحدودة من طرف)

املوقعين للعقد،)خصائصها كالتالي):

.BOUCHTA TRANS((:التسمية-

املسيرة) حي  (: ( ( اإلجتماعي) -املقر 

بلوك ب الدراركة تكادير.

-الهدف اإلجتماعي):)

الغـيـــر) لحساب  البضائع  ناقــــل 

الوطـــني والـــدولي.
(: في) حدد  الشركة  ما1  رتس 

122.222.22)درهم مجزء)على)1222 

درهم للحصة) ( (122 حصة من فئة)

الواحدة كلها مكتتبة كالتالي):

السيد))حــــســـن اهـــريـــش)))))):)))))))522  

حصة)،)تي))52.222.22))))درهم.

اهـــريـــش))) الرحيــم  عبد  ( السيد)

522حصة)،)تي))52.222.22))))درهم.

تي) حصة  (1222 املجموع)

122222.22)درهم))).)))))))))))))

-التسيير):)

السيد حــــســـن اهـــريـــش.

والسيد عبد الرحيــم اهـــريـــش.

لهذه) وحيدين  كمسيرين  عينا 

حــــســـن) السيد  بإمضاء) الشركة 

الرحيــم) عبد  السيد  تو  ( اهـــريـــش)

اهـــريـــش)).

-السنة املاليـــــــة):)من فاتح يناير إلى)

31)ديسمبر).

-املدة):)99)سنة.

  )-لقد تم اإليداع القانوني لدى)

 13 باكادير8تاريخ) التجارية  املحكمة 

 96672 رقم) تحت  تكتو8ر2)2))

السجل التجاري:)44661.
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STE SNAP TOURS
SARL AU 

تأسيس شركة
محرر) عرفي  عقد  بموجب  (- (1  
تم) ((2(2 ( تغسطس) (31 بتاريخ)
املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 
املميزات) ذات  واحد  شريك  ذات 

التالية):
التسمية:))SNAP TOURS)ش.م.م)
ذات شريك واحد)).)))))))))))))))))))))))))))))))))))))

الهدف:
)نقل املستخدمين لحساب الغير.

الطابق) (23 رقم) (: املقر االجتماعي)
شارع) (161/16 رقم) عمارة  الثاني 

الحسنII))حي اإلذاعة)))آيت ملو1.))
((: ( االجتماعي) املا1  رتس 
إلى)) مجزت  122.222,22درهم 
درهم) (122 فئة) من  1222حصة 
للسيد)) كلها  ترجع  الواحدة  للحصة 

فرعوني عبد الرحمان.
السيد) الشركة  يسير  التسيير:)
وتخويله) الرحمان  عبد  فرعوني 

اإلمضاء)املنفرد ملدة غير محدودة.
السنة االجتماعية)):)تبتدئ السنة)
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

آخر ديسمبر من كل سنة.
لهذا) القانوني  اإليداع  وتم  (- ((
هيئة) لدى  الضبط  بكتابة  العقد 
املحكمة االبتدائية بانزكان تحت رقم)
1741)والسجل التجاري رقم1329)  

بتاريخ)13)تكتو8ر)2)2).
من اجل النسخة والبيان

333 P

C.A CONSEIL

 Siège(social(:(97,(1ER(ETAGE,(AVENUE

 MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

Tél:(05(28(237(626

Fax:(05(28(22(81(55 

E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr 

Agadir

 STE ANOUAR MANAZIL
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
والدي) سبتمبر2)2)) ((2 في) املنعقد 
ذات) شركة  تأسيس  بموجبه  ثم 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي:)
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 STE ANOUAR ( ( ( ( (: سم) -اال 
.MANAZIL

مسؤولية) ذات  -الصفة:شركة 
محدودة.

-الرتسما1))):122.222,22))درهم).
-الهدف)))))):))

)))-منعش عقاري.
-العنوان)))))):))رقم)72)شارع سال)
الحي الصناعي تسيال الدشيرة انزكان.
لتبدت من فاتح) (: السنة املالية) ( (-

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
من) الشركة  ( تسير) ( -التسيير:)

طرف السيد مخزز انوار.)
القانوني) ( االيداع) -ثم 
 13 في) بانزكان  االبتدائية  ( باملحكمة)

سبتمبر2)2))تحث)))رقم)1747 . 
334 P

STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE

ET FISCAL
 SIEGE(SOCIAL(:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL

 APPT N°21 AV AL MOUKAOUAMA
.AGADIR

 TEL(:(06.11.82.46.25
FIX(:(05.28.23.28.68

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

STE AR ROUDANA
بمقت�سى القانون ارسا�سي بتاريخ)
2))سبتمبر)2)2)،)تم تأسيس شركة)
باملواصفات) املسؤولية،) محدودة 

التالية):)
.STE AR ROUDANA(:(التسمية

الهدف):)تعما1 البناء.
14،)بلوك) ( :))رقم) املقر االجتماعي)
محمد) سيدي  العهد  ولي  حي  (13

اكادير.
تاريخ) من  ابتدء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس.
)رتسمالها):))122.222)درهم.

)التسيير):))للسيد لبويهي رضوان.
السيد) بين  مشترك  (: اإلمضاء)
اسماء) والسيدة  رضوان  لبويهي 

دليمي.)))
باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع  (
تكتو8ر) (1( بتاريخ) الكادير  التجارية 

2)2).)تحت رقم)96645.  
335 P

STE Z.L.A.B
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات شريك وحيد

رتسمالها : 122.222 درهم
 مقرها االجتماعي : شقة طابق رقم ) 

رقم 39 شارع االمام عبد القادر 
حي املسيرة تكادير

تبعا للعقد املحرر بتاريخ)5))يونيو)
محدودة) شركة  تأسيس  تم  (،(2(2
الوحيد) الشريك  وذات  املسؤولية 

تحتوي على املميزات التالية):
 STE Z.L.A.B SARL (: التسمية)

.AU
طابق) شقة  ( (: االجتماعي)  املقر 
رقم)))رقم)39)شارع االمام عبد القادر)

حي املسيرة تكادير.
الرتسما1):)122.222)درهم.

و8يع) شراء) (: التجاري) النشاط 
جميع اآلالت ومعدات ارسنان..

االر8اح) من  (% (5 يقتطع) (: الر8ح)
االحتياطي) تجل  من  الصافية 

القانوني.
التسيير):)تم تعيين السيدة بوفتيح)

تما1 كمسيرة لشركة.
السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

الى غاية)31)ديسمبر.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل في السجل التجاري.
لدى) القانوني  االيداع  تم  وقد 
باملحكمة) الضبط  كتابة  مصلحة 
يوليو) ((3 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2)2)،)تحت رقم)333)9.
بمثابة مقتطف و8يان

336 P

STE R.B.H DISTRIBUTION
SARL AU

ر ب ح للتوزيع
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
القانون) تم صياغة  ((2(2 يوليو) (7
املسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 

املحدودة ذات الخصائص التالية):

تاجر) (: االجتماعي) الغرض 
السمك بالتقسيط والتجارة الحرة،)
استيراد وتصدير بصفة عامة جميع)
النشاطات التي لها عالقة مباشرة))تو)

غير مباشرة بالغرض اعاله.
التسمية):)شركة)«ر.ب.ح للتوزيع»)

ش.م.م شريك وحيد.
املقر االجتماعي):)تيكمي تولحيان)) 

مجمع)1-13)تكيوين اكادير.
الراسما1 والحصص االجتماعية)
درهم) (122.222 حدد الراسما1 في) (:
اجتماعية) حصة  (1222 الى) مقسم 
موزعة) للواحدة  درهم  (122 بقيمة)

كاالتي):
حفيظ املستاوي)...)1222)حصة.

:)حفيظ املستاوي مسير) التسيير)
للشركة ملدة غير محدودة.

 37 :)توزع حسب الفصل) االر8اح)
من القانون االسا�سي للشركة.

باملحكمة) ( القانوني) االيداع  تم 
تغسطس) (3 بتاريخ) بأكادير  التجارية 
السجل) (، (94(49 تحت رقم) (،(2(2

التجاري رقم)1)437.
مقتطف قصد االشهار
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STE MYFAN TRANS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
تاسيس شركة

طبقا للعقد املؤرخ في)4)تغسطس)
تم تاسيس شركة املسؤولية) (،(2(2
واحد) شريك  ذات  املحدودة 

بالخصائص التالية):
 STE MYFAN TRANS (: االسم)

.SARL AU
الطرقي) النقل  عمليات  (: الهدف)
والسلع) لالشخاص  والدولي  الوطني 
تحت حرارة متحكم فيها وكل املواد)

املعلبة واملواد االولية.
االستيراد والتصدير.

 122.222 (: املجموعة) راسما1 
درهم.

املسير):)اباعكي نور الدين.

املقر االجتماعي):)بلوك س رقم)55 
حي املسيرة تيت ملو1.

املدة):)99)سنة.
للمجموعة) القانوني  االيداع  تم 
باملحكمة) التجاري  بالسجل 
 1672 رقم) تحت  بانزكان  االبتدائية 

بتاريخ)))اكتو8ر)2)2).
338 P

 STE INSPITRATION
PHARMA

SARL
تاسيس شركة

بموجب عقد عرفي محرر بأكادير)
وضع) تم  ((2(2 سبتمبر) (9 يوم)
املسؤولية) ذات  لشركة  القوانين 

املحدودة مميزاتها كالتالي):
 STE INSPIRATION (: التسمية)

.PHARMA SARL
التجارة بكل تشكالها،) (: املوضوع)
تصنيع) التصدير،) االستيراد،)
ومنتجات) التجميل  مستحضرات 
واملكمالت) الشخصية  النظافة 

الغذائية.
املقر االجتماعي):)الرقم)32،)عمارة)
املحمدي) الحي  السعادة  اقامة  ((4

اكادير.
املدة):)99)سنة.

في) حدد  (: االجتماعي) الراسما1 
 1222 على) موزعة  درهم  (122.222
للحصة) درهم  (122 فئة) من  حصة 

الواحدة،)موزعة))كاالتي):
السيد عالء)الصغير)..522)حصة.
السيد نبيل الفيزو)..)522)حصة.

عالء) السيدان  عين  (: التسيير)
الصغير ونبيل الفيزو مسيرين للشركة)

ملدة غير محددة.
التوقيع):)مشترك بين السيد عالء)

الصغير ونبيل الفيزو.
كتابة) لدى  القانوني  االيداع 
بأكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (،(2(2 اكتو8ر) (9 بتاريخ)

.966(5
السجل التجاري رقم):)44623.

339 P
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FIDUCIAIRE DISPO CONSEIL

SARL AU

 SIEGE(:(2(RUE(303(CITE(MLY(RACHID

AGADIR

TEL(:(05.28.29.18.09

EMAIL(:(DISPO.CONSEIL@GMAIL.COM

STE INTER MESSAGERIE

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

رتسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : زنقة )31 رقم 4 

حي موالي رشيد تكادير

تاسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (،(2(2 سبتمبر) (32 بتاريخ)

لشركة) االسا�سي  القانون  احداث 

بالشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

للعقد) املوقع  طرف  من  الوحيد 

خصائصها كالتالي):

 STE INTER (: ( التسمية)

.MESSAGERIE SARL AU

املقر االجتماعي):))زنقة))31)رقم)4 

حي موالي رشيد تكادير.

نقل البضائع) (: الهدف االجتماعي)

لحساب الغير واالستيراد والتصدير.

في) حدد  (: الشركة) راسما1 

 1222 الى) مقسم  درهم  (122.222

للحصة) درهم  (122 فئة) من  حصة 

املساعد) السيد  يملكها  الواحدة 

رشيد.

املساعد) السيد  عين  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  مسيرا  رشيد 

محدودة،)ومسؤوال عن نشاط النقل.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

املدة):)99)سنة.

لدى) القانوني  االيداع  تم  لقد 

 9 بتاريخ) بأكادير  التجارية  املحكمة 

(،96636 رقم) تحت  (،(2(2 اكتو8ر)

السجل التجاري رقم)44615.

340 P

 STE CHAMLATY ELECTRO

AUTOMATISME

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

رتسمالها : 122.222 درهم

تاسيس شركة

مصادق) ( عرفي) عقد  بمقت�سى 

عليه بتاريخ)4))سبتمبر)2)2)،)قد تم)

ذات) املهام  محدودة  تأسيس شركة 

الخصائص) ذات  الوحيد،) الشريك 

التالية):

 STE CHAMLATY(التسمية):)شركة

.ELECTRO AUTOMATISME

محددة) شركة  (: القانوني) االطار 

املهام ذات الشريك الوحيد.

اعما1) (: الشركة) موضوع 

اليكترونيك واوطوماتيزم.

 STE CK عند) (: االجتماعي) املقر 

 1 رقم) شقة  (213 رقم) (،FIDUCIA

الطابق ارو1 حي املسيرة اكادير.

راسما1) حدد  (: الشركة) رتسما1 

موزعة) درهم،) (122.222 ( بما قدره)

على)122)حصة قيمة كل حصة)122 

درهم،)ورتس ما1 مقسم على الشكل)

التالي):

 1222 عمر) الشمالتي  السيد 

حصة.

الشركة) سيسر  (: الشركة) تسيير 

السيد الشمالتي عمر.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

الى)31)ديسمبر.

املدة):)99)سنة.

العقد) لهذا  القانوني  االيداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

بتاريخ (96529 رقم) تحت   باكادير 

 7)تكتو8ر)2)2).

341 P

 STE BENELAHSSANE
SECURITE

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
بمقت�سى))عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
صياغة) تمت  ((219 اكتو8ر) (17
ذات) لشركة  االسا�سي  القانون 
املسؤولية املحدودة ذات الخصائص)

التالية):
الغرض االجتماعي):)صنع وخياطة)
كافة انواع املالبس والتجارة الحرة،))
استيراد وتصدير،)بصفة عامة جميع)
مباشرة عالقة  لها  التي   النشاطات 

)تو غير مباشرة بالغرض تعاله.
الحسن) «بن  شركة) (: التسمية)

سكرتي»)ش.م.م.)شريك وحيد.
57)حي بوم) :)رقم) املقر االجتماعي)

تراست انزكان.
املدة):)حددت املدة في)99)سنة.

الراسما1 والحصص االجتماعية:)
درهم) (122.222 حدد راسما1 في)
اجتماعية) حصة  (1222 الى) مقسم 
موزعة) للواحدة  درهم  (122 بقيمة)

كاآلتي):
بن الحسن حميد)1222)حصة.

التسيير):)ين الحسن حميد مسير)
للشركة ملدة غير محدودة.

 37 :)توزع حسب الفصل) االر8اح)
من القانون االسا�سي للشركة.

باملحكمة) ( القانوني) االيداع  تم 
يناير) (9 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 
السجل) (،46 رقم) تحت  (،(2(2

التجاري رقم)19677)بانزكان.
مقتطف قصد االشهار

342 P

SSTE TOLANTEC
SARL 

ICE 002619063000045
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)
1))سبتمبر)2)2)))تم تأسيس شركة)
محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):)

STE TOLANTEC Sarl(:(التسمية
حي امل�سى املزار) املقر االجتماعي:)

ايت ملو1.
االت) تجميع  و  صناعة  (: الهدف)

ارنتاج.
 122222 (: االجتماعي) الرتسما1 

درهم.
التسيير):)الحسين تمزووغت.

املدة):)99)سنة.
)من فاتح يناير إلى (:  السنة املالية)

31)دجنبر.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
  1735 رقم) تحت  بانزكان  التجاري 
بتاريخ))1)تكتو8ر)2)2)))رقم السجل)

التجاري)1321).
343 P

TRANS TAAMART
SARL AU

رتس مالها : 122.222 درهم
املقر االجتماعي : بلوك س رقم 3) 
تجزئة انزا العليا تدارت انزا اكادير
 تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بالشريك الوحيد
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
إحداث) تم  (،(2(2 سبتمبر) (11
ذات) لشركة  ارسا�سي  القانون 
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 
خصائصها) من طرف املوقع للعقد،)

كالتالي):
.TRANS TAAMART((:(التسمية

املقر اإلجتماعي:)بلوك س رقم)3) 
تجزئة انزا العليا تدارت انزا اكادير.

الهدف اإلجتماعي):))ناقل البضائع)
لحساب الغير.

(: في) حدد  الشركة  ما1  رتس 
122222)درهم مقسم إلى تلف حصة)
122)درهم للحصة الواحدة) من فئة)
يملكها كاملة السيد محمد الحليمي.

محمد) السيد  عين  (: التسيير)
ملدة) للشركة  الحليمي مسيرا وحيدا 

غير محدودة.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)دجنبر).
املدة):)99)سنة.
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لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بتاريخ) باكادير  التجارية  املحكمة 

13)تكتو8ر)2)2))تحت رقم)96669.

السجل التجاري):)44659

344 P

Société  WIZAL
 SARL AU

رتس مالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : دوار مزغالة ايت 

مخلوف تارودانت

 تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

إحداث) تم  (،(2(2 سبتمبر) ((3

ذات) للشركة  ارسا�سي  القانون 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد،)خصائصها كالتالي):

.WIZAL SARL AU(((:(التسمية

املقر اإلجتماعي):)دوار مزغالة ايت)

مخلوف تارودانت.

الهدف اإلجتماعي):)

تر8ية وتسويق الدواجن.

شراء،)بيع وتر8ية املوا�سي.

االستيراد والتصدير.)
(: في) حدد  الشركة  ما1  رتس  ( ( (

 1222 على) مجزء) درهم  (122.222

للحصة) درهم  (122 فئة) من  حصة 

الواحدة كلها مكتتبة كالتالي):

 1222 (: لكشكاش) فريد  ( السيد)

حصة،)تي))122.222)درهم.

تي) حصة،) (1222 (: املجموع)

122.222)درهم.

فريد) ( ( السيد) عين  (: التسيير)

كمسير للشركة ملدة غير) ( لكشكاش)

محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)دجنبر.

املدة):)99)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد  (

املحكمة االبتدائية))بتارودانت بتاريخ)

 -  1331 تحت رقم) ((2(2 تكتو8ر) (7

السجل التجاري):)7233.
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 Société YOU LHARCHE

TOURS
 SARL AU

تأسيس شركة
قرر بموجب جمع منعقد بتاريخ)

شركة) تأسيس  ((2(2 سبتمبر) ((1

ذات الخصائص التالية):

التسمية):)لقد تم تسمية الشركة)

يو لحرش تورز شركة ذات املسؤولية)

املحدودة.

املقر االجتماعي):)شارع البريد زنقة)

)1)رقم)1565)تمسية بايت ملو1.)

  122.222 :)حدد في) رؤوس تموا1)

حصة من) (1222 إلى) درهم مقسمة 

122)درهم للواحد وموزعة كالتالي):

 1222 يوسف) الحرش  السيد 

حصة.

املستخدمين) نقل  (: املوضوع)

لحساب للغير.))

الحرش) السيد  يعتبر  (: التسيير)

ملدة) للشركة  الوحيد  املسير  يوسف 

غير محدودة.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيسها)

حسب املحضر التأسي�سي.

اإليداع القانوني):)لقد تم اإليداع)

االبتدائية) املحكمة  لدى  القانوني 

بانزكان بتاريخ)6)تكتو8ر)2)2).

السجل) (،(2(2/14(9 تحت رقم)

التجاري رقم)1337).
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حسابات ادميم ش.م.م

336)شارع املقاومة ايت ملو1

الهاتف)42224).2).25

الفاكس)16)49).2).25

ZBIRAT TRANS
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بموجب عقد عرفي محرر بتاريخ))

القانون) ثم وضع  ((2(2 اكتو8ر) (2(

محدودة) شركة  لتأسيس  ارسا�سي 

املسؤولية باملميزات التالية):

 ZBIRAT شركة) (: التسمية)

   TRANS

املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة)
رتسما1) حدد  (: الشركة) رتسما1 

درهم مقسمة) ((22.222 الشركة في)

بقيمة) اجتماعية  حصة  ((222 إلى)

دراهم للواحدة و مقسمة كما) (122

يلي):)السيد ابو النعائم رضوان)1222 

 1222 حصة و السيد موراكي محمد)

حصة

مقر الشركة:)الطابق السفلي رقم)
19)بلوك))2)حي بردصو ايت املو1

الوطني) النقل  الشركة:) نشاط 

والدولي للبضائع لحساب الغير)

النعائم) ابو  عين السيد  التسيير:)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  رضوان 

محدودة.

ملزمة) الشركة  (: التوقيع)

للسيد) املنفصلة   بالتوقيعات 

ابو النعائم رضوان او السيد موراكي)

محمد

إلى) يناير  فاتح  من  املالية:) السنة 

31)ديسمبر)

في محددة  الشركة  مدة  (  املدة:)

 99)سنة

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية إلنزكان)

 1717 تحت رقم) ((2(2/12/22 يوم)

ورقم السجل التجاري)1355)     
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ZINE EXPO
S.A.R.L

إنشاء شركة محدودة املسؤولية 
في)) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تمت) تكادير،) ((2(2 3))سبتمبر)

صياغة القانون ارسا�سي لشركة ذات)

بالخصائص) ( املحدودة) املسؤولية 

التالية):

اسم) تحمل  الشركة  (: التسمية)
(زين))اكسبو))شركة ذات املسؤولية)

املحدودة.

الغرض االجتماعي):))))
منتوجات) وتسويق  تصنيع 

التغليف البالستيكي.
تنواع) جميع  وتسويق  إنتاج 
الزراعة) في  املستخدمة  البالستيك 

وصيد ارسماك والصناعة.
إعادة تدوير البالستيك.

استيراد وتصدير.
العمليات) جميع  عام،) وبشكل 
تو) املالية  تو  التجارية  تو  الصناعية 
التي) العقارية  تو  املنقولة  تو  املدنية 
قد تتعلق بشكل مباشر تو غير مباشر)
بأحد ارشياء)املشار إليها تعاله تو بأي)

تشياء)مماثلة تو مرتبطة.))))))))))))))))
سفلي) طابق  (: االجتماعي) املقر 
بلوك)))ت))رقم)7)1)حسنية))تنزا تكادير.

املدة):)محددة في)99)سنة.
مبلغ) في  محدد  (: الرتسما1)
  5.222 إلى) مقسم  درهم  ( (522222
درهم) (122 بقيمة) اجتماعية  حصة 
السادة))) يدي  بين  موزعة  للحصة 
الزين العيا�سي)52)1))حصة و السيد)
والسيد) حصة  ((522 محمد) الزين 

الزين عبد الغاني)52)1)حصة).
من) مسيرة  الشركة  ( (: التسيير)

طرف السيد الزين محمد.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
ديسمبر من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.
ارر8اح):))موزعة حسب مقتضيات)

الفصل))))من القانون ارسا�سي.
لدى) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتاريخ) ( بأكادير) التجارية  املحكمة 
27))تكتو8ر2)2))))تحت رقم)96522.
السجل التجاري):)الشركة))سجلت)
بتاريخ) بأكادير  التجاري  السجل  في 

7)تكتو8ر2)2))تحت رقم)44523.
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TAN BIS
SARL  A.U

بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس شركة) تم  (،(2(2 5)تكتو8ر)
وحيد) بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات املميزات التالية):
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.TAN BIS SARL A.U(:(التسمية
 32 رقم) ( املقر االجتماعي)):)
انزران) بئر  تجزئة  (12 مجموعة)
(: طانطان.الرتسما1) الجديد،) الحي 
  1222 درهم مقسمة على) (122.222

حصة من فئة)122)دراهم.
:)تشغا1 متنوعة في البناء، الهدف)

تشغا1 البستنة والتنظيف،
واملنتجات) باملعدات  التزويد 

املتنوعة،
تجارة عامة،

تشغا1 وخدمات متنوعة.
كريبيس،) عبداتي  (: الشركاء)
فبراير) (12 بتاريخ) مزداد  مغربي،)

.JF 34949(1925،)ب.)و.)ت
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.
حاليا) الشركة  تسير  (: التسيير)
من طرف عبداتي كريبيس ملدة غير)

محددة.
باملحكمة) تم  (: السجل التجاري)
االبتدائية بطانطان بتاريخ))9)تكتو8ر)

2)2)))تحت رقم)5551.
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Société TG4S
 SARL

قرر بموجب جمع منعقد بتاريخ))
شركة) تأسيس  ((2(2 سبتمبر) (14

ذات الخصائص التالية):
التسمية):)لقد تم تسمية الشركة)
4)س»)شركة ذات املسؤولية) «ت ج)

املحدودة.
املجالعة) دوار  (: االجتماعي) املقر 
شعيب) عين  قيادة  ايسن  جماعة 

دائرة توالد تايمة)
  122.222 :)حدد في) رؤوس تموا1)
حصة من) (1222 إلى) درهم مقسمة 

122)درهم للواحد وموزعة كالتالي):
السيد))تمزار علي)334)حصة.

السيد اللوزي بلعيد)333)حصة.
السيد تمزار الحسين)333)حصة.

املختلفة) ارشغا1  (: املوضوع)
والبناء)نقل البضائع واملواد البناء.))

يعتبر السيد تمزار علي) (: التسيير)
املسير للشركة ملدة غير محدودة.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيسها)
حسب املحضر التأسي�سي.)

اإليداع القانوني):)لقد تم اإليداع)
االبتدائية) املحكمة  لدى  القانوني 

بتارودانت بتاريخ)7)تكتو8ر)2)2).
السجل) (،1332 رقم) تحت 

التجاري رقم)7231.
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STE SOFT BODY
 SARL

في) املؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سي 
تم) ( بانزكان) (،(2(2 سبتمبر) ((3  
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 
املحدودة تحمل الخصائص التالية):

 STE SOFT BODY (: التسمية)
.SARL

)املقر االجتماعي):)رقم)1)زنقة)))4 
الجرف انزكان.

)رتس املا1):)122.222)درهم.
املدة):)99)سنة.

املسير):)السيد عبد االله بومليزان.
)النشاط):))إنتاج مواد التجميل)-)

االستيراد والتصدير)-)التجارة.
تم اإليداع القانوني لدي املحكمة)
سبتمبر) (12 في) بانزكان  االبتدائية 

2)2))تحت رقم))))17.
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STE DELTA PLA
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تأسيس شركة) ((2(2 12)سبتمبر)
ذات املسؤولية املحدودة،خصائصها)

كالتالي):
التسمية):)شركة ديلتا بال.

عمارة) (25 رقم) (: املقراالجتماعي)
7)1)السعادة)))حي املحمدي تكادير.

تعما1) (: االجتماعي) الهدف 
الجبص.

مبلغ)) في  حدد  (: الشركة) رتسما1 
 1222 درهم مقسمة على) (122222

حصة من فئة)122)درهم للواحدة.

تسيير الشركة):)يتم تسيير الشركة)

من طرف السيد رفيع توفيق.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) تكتو8ر2)2)) (7 بتاريخ) بأكادير 
رقم) التجاري  السجل  ((334 رقم)

.44571
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STE ECOBIK TRANS
SARL

في) ( مؤرخ) ( عرفي) ( )عقد) بمقت�سى)

32)سبتمبر)2)2).

تم إنشاء)شركة))ذات الخصائص)

التالية):

  STE ECOBIK TRANS((:(التسمية

. SARL

والدولي) الوطني  النقل  (: الهدف)

للبضائع لصالح الغير.

املقر):))تجزئة تنمل رقم)159)ايت)

ملو1.)

درهم) (122.222 (: الرتسما1)

مقسمة كاآلتي):

)حصة) (522 (: السيد محمد بيك)

)122)درهم للحصة).

السيدة فاطمة بيك):)))522))حصة)

)122)درهم للحصة).

التسيير):))السيد محمد بيك.

اإليداع القانوني وضع في املحكمة)

تكتو8ر) (9 يوم) بانزكان  االبتدائية 

2)2))تحت رقم)9)17.

السجل التجاري):))1371)
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 SOCIETE ECOLE BEAUTY

 PRIVE DE FORMATION

COIFFURE ET ESTHETIQUE
SARL AU

رتس مالها 122.222 درهم
رقم 74 شارع محمد الخامس بلوك 

3 حي الجديد تزرو تيت ملو1 إنزكان

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

إحداث) تم  (،(2(2 تكتو8ر) فاتح 

ذات) لشركة  ارسا�سي  القانون 

شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

للعقد،) املوقع  طرف  من  وحيد 

خصائصها كالتالي):

بيوتي) مدرسة  شــركة  (: التسمية)

الخاصة لتدريب الحالقة والتجميل)

 STE ECOLE BEAUTY PRIVE DE

 FORMATION COIFFURE ET

.ESTHETIQUE
شارع) (74 رقم) (: اإلجتماعي) املقر 

حي الجديد) (3 محمد الخامس بلوك)

تزرو تيت ملو1 إنزكان.)

الهدف اإلجتماعي):)مدرسة خاصة)

لتدريب الحالقة والتجميل.)))
(: في) حدد  الشركة  ما1  رتس 

 1222 إلى) مقسم  درهم  (122.222

للحصة) درهم  (122 فئة) من  حصة 

الواحدة تملكها):

 1222 راضية) الصافي  السيدة 

حصة.

الصافي) السيدة  عينت  (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  مسيرة  راضية 

محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)دجنبر.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بتاريخ) بإنزكان  اإلبتدائية  املحكمة 

 -  1752 2)2))تحت رقم) 13)تكتو8ر)

السجل التجاري)1397).
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EL BOURAK CASH
SARL

ارسا�سي) القانون  بمقت�سى 

سبتمبر،) ((9 بتاريخ) املؤرخ  للشركة 

تكتو8ر) فاتح  بتاريخ  بأكادير  املسجل 

 RE(:(13353,(OR:(2)2)،)تحت رقم

Gratis)تكونت شركة ذات املسؤولية)

املحددة.

.EL BOURAK CASH((:(مسماة(
))رتسمالها):)122.222)درهم.
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وكالة تحويل) (: الهدف االجتماعي)
ارموا1.

املقر االجتماعي):)تجزئة ايت سعيد)
رقم)3)4)ايت ملو1).)

من تاريخ) 99)سنة ابتداء) (: املدة) (
تسجيلها بالسجل التجاري.))

رتسما1 الشركة مقسم كما يلي):
السيد عضوز عاد1)522)حصة.
)السيد واتال حسناء)522)حصة.

(: :)من طرف السيد) تسير الشركة)
عضوز عاد1 بصفته))املسير الوحيد)

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

فاتح يناير و تنتهي في)31)ديسمبر.
تم باملحكمة) (: اإليداع القانوني) ( (
تكتو8ر) (2 (: االبتدائية بانزكان بتاريخ)

2)2)،)تحت رقم)1716.
355 P

 SOCIETE EL BOURI
  SERVICES

SARL AU
إنشـــــــاء شــركـــــــة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس) تم  ((2(2 6))تغسطس)
ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الواحد باملميزات التالية):
 SOCIETE EL BOURI (: التسمية)

.SERVICES SARL AU
املقر االجتماعي):)حي القدس،)زنقة)

ارق�سى رقم)144،)كلميم).
درهم) (122.222 (: الرتسما1)
فئة) من  حصة  (1222 على) مقسمة 

122)درهم.
:)وكيل معتمد للتسهيالت و) الهدف)

تحويل ارموا1 و خدمات متنوعة.
البوري) السيد  الشريك الواحد):)
الجنسية،) مغربي  الواحد،) عبد 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  والحامل 

رقم)JA 141232)،1222 حصة.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
يناير وتنتهي في)31)دجنبر من كل سنة.
:)تسير الشركة حاليا من) التسيير)
الواحد) عبد  البوري  السيد:) طرف 

املدة غير محددة.

باملحكمة) :تم  السجل التجاري)

32)سبتمبر) االبتدائية بكلميم بتاريخ)

2)2))تحت رقم)3111.
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حسابات ادميم ش.م.م

336)شارع املقاومة ايت ملو1

الهاتف)42224).2).25

الفاكس)16)49).2).25

 ELECTRO SUD TATA شركة
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة 
بموجب عقد عرفي محرر بتاريخ)
القانون) تم وضع  ((2(2 اكتو8ر) (21

محدودة) شركة  لتأسيس  ارسا�سي 

املسؤولية باملميزات التالية):

 ELECTRO SUD(التسمية):)شركة

.TATA

املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة).

رتسما1) حدد  (: الشركة) رتسما1 

درهم مقسمة) (122.222 الشركة في)

بقيمة) اجتماعية  حصة  (1222 إلى)

كما) ومقسمة  للواحدة  درهم  (122

يلي:

 522 موح) او�سي  حمزة  السيد 

 522 حصة والسيد بو الطابع سعيد)

حصة.

الحصن) مركز فم  (: الشركة) مقر 

فم الحصن طاطا.

نشاط الشركة):)إصالح والصيانة)

ارلواح) وتركيب  بيع  الكهر8ائية،)

الشمسية،)نكوص.

حمزة) السيدين  عين  (: التسيير) (

سعيد) الطابع  و8و  موح  او�سي 

كمسيرين للشركة ملدة غير محدودة.

ملزمة) الشركة  (: التوقيع)

بالتوقيعات املشتركة للسيدين حمزة)

او�سي موح و8و الطابع سعيد.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر)

املدة):)مدة الشركة محددة في)99 

سنة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بطاطا) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

يوم)6)تكتور)2)2))تحت رقم)2/91) 

ورقم السجل التجاري)625.
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 STE CITRUSS TRANSPORT

 SARL

تأسيس شركـــــة
 4 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  ((2(2 سبتمبر)

املميزات) ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية):

 STE CITRUSS (: التسمية)

.«TRANSPORT(«(SARL

زنقة) تكنى  حي  (: االجتماعي) املقر 

تارودانت رقم))))كلميم).

درهم) (122.222 (: الرتسما1)

فئة) من  حصة  (1222 على) مقسمة 

122)درهم.

نقل البضائع لحساب) (- (: الهدف)

الغير).

حافظي،) محمد  (- (: الشركاء)

 1922 ماي) (31 مزداد بتاريخ) مغربي،)

ب اسبويا سيدي افني ب.ت.و،رقم)

JA24247. )522 حصة)

-)حسن وفا،)مغربي،)مزداد بتاريخ)

اكادير) اكادير  ب  (1974 تبريل) ((4

 JB1(5922. ب.ت.و،رقم) اداوتنان 

522))حصة)

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة

:)تسير الشركة حاليا من) التسيير)

طرف املسير):

)محمد حافظي ملدة غير محددة.

باملحكمة) تم  (: التجاري) السجل 

فاتح) بتاريخ  بطانطان  االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)3115 . 
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Société  BATEDIOS
  SARL A U

تأسيس شركـــــة
قرر بموجب جمع منعقد بتاريخ)

تأسيس شركة ذات) ((2(2 تكتو8ر) ((

الخصائص التالية.

تسمية) تم  لقد  (: التسمية) (.1

ذات) شركة  «بتديوس») الشركة)

املسؤولية املحدودة.

).)املقر االجتماعي):)عمارة س)41) 

الوفاق) تجزئة  (( رقم) ارو1  الطابق 

اكادير.)

 122.222 :)حدد في) رتس املا1) (.3

حصة من) (1222 إلى) درهم مقسمة 

122)درهم للواحد وموزعة كالتالي):

السيد بويحي تسامة)1222)حصة.

املختلفة) ارشغا1  (: املوضوع) (.4

والبناء)التصدير واالستيراد.)

بويحي) السيد  يعتبر  (: التسيير) (.5

غير) ملدة  لشركة  املسير  تسامة 

محدودة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة) (.6

تأسيسها حسب املحضر التأسي�سي)

تم) لقد  (: القانوني) اإليداع  (.7

املحكمة) لدى  القانوني  اإليداع 

تكتو8ر) (1( بتاريخ) باكادير  التجارية 

السجل) (،96651 رقم) 2)2)تحت 

التجاري رقم)44633.

359 P

Société BELQAS FROID
SARL

رتس مالها 122.222 درهم

املقر االجتماعي : دوار بنتافو ايت 

اكاس تارودانت. 

 تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ) (- (1  

2)2)،)تم إحداث) 21)تكتو8ر) بتاريخ)

ذات) للشركة  ارسا�سي  القانون 

خصائصها) املحدودة،) املسؤولية 

كالتالي):
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 BELQAS FROID (: التسمية) (-

.SARL

بنتافو) دوار  (: (: املقر اإلجتماعي) (-

ايت اكاس تارودانت.

-)الهدف اإلجتماعي):)

التكييف) مواد  و8يع  تركيب 

والتبريد.

البناء)وارشغا1 املختلفة.)

نقل ارشخاص لحساب الغير.
(: في) حدد  الشركة  ما1  رتس  (

 1222 على) مجزء) درهم  (122.222

للحصة) درهم  (122 فئة) من  حصة 

الواحدة كلها مكتتبة))كالتالي):

)السيد عبد املجيد ازفايت):)522 

حصة،)تي)52.222)درهم.

 522 (: بلقاس) الحسين  السيد  (

حصة،)تي)52.222)درهم.

تي) حصة،) (1222 (: املجموع)

122.222)درهم.

عين السيد الحسين) (: التسيير) (-

ازفايت) املجيد  عبد  والسيد  بلقاس 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

-)السنة املالية):)من فاتح يناير إلى)

31)ديسمبر.

-)املدة):)99)سنة.

)-لقد تم اإليداع القانوني لدى)  

املحكمة االبتدائية بتارودانت بتاريخ)

  1361 رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (13

السجل التجاري):)7251.

360 P

SOCIETE BOUKHAIR CAR
 Société à Responsabilité Limitée

AU

Au(Capital(de 500.000,00 Dhs

 SIEGE(SOCIALE : DR(IGHIR

NTZOUGART TAGHJIJT

.GUELMIM

ICE : 002626148000034

تـــأسيــس شركة 
بتاريخ عرفي  عقد  بمقت�سى  ((1 

 3))سبتمبر)2)2)،)تم تأسيس شركة)

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد باملميزات التالية):

التسمية):)بوخـــــيــر كار.
اغير) دوار  (: االجتماعي) املقر 

نتازكروت تغجيجت كلميم
درهم) (522.222 (: الرتسمـــــــــــــا1)
فئة) من  حصة  (5222 على) مقسمة 

122)درهم.
بدون) السيارات  :كراء) الهدف) (

سائق.
الشــــــــــــــركاء):)

بوخير يوسف)5222)حصة
)املسير القانوني):)بوخيلر يوسف

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
9))سبتمبر) االبتدائية بكلميم بتاريخ)

2)2))تحت رقم)32).
361 P

FIDUCIAIRE TEMSIA
TEL(:0673219430-(0640109989

 STE BOULANOUARE
 TRANS

S.A.R.L
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب  (- (1
تم) ((2(2 بتارودانت في فاتح تكتو8ر)
ذات) لشركة  ارسا�سي  النظام  وضع 
تكمن) والتي  املحدودة  املسؤولية 

مميزاتها فيما يلي):
 STE  BOULANOUARE(:(التسمية

 .TRANS  S.A.R.L
الشركة) غرض  يكمن  (: الغرض)
لحساب) تو  الخاص  لحسابها  سواء)
تي دولة تخرى) وفي  املغرب  في  الغير 

فيما يلي):
نقل البضائع لحساب الغير.

الدويوير) بدوار  :حي  الشركة) مقر 
سيدي بومو�سي اوالد تايمة تارودانت.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 
سنة ابتداء)من تاريخ تكوينها النهائي.

رتسما1) :يبلغ  الشركة) رتسما1 
 122.222 درهم) تلف  مائة  الشركة 
ذات) حصة  تلف  إلى  مقسم 
للحصة) كقيمة  درهم  (122 مائة)
القيمة) ومدفوعة  الواحدة،مكتتبة 
اآلتي) للشركاء) ومخصصة  كليا 

تسماؤهم):

السيد مو�سى ادليو)122)حصة.

السيد زكريا ادليو)322)حصة.

 322 ادليو) العزيز  عبد  السيد 

حصة.

السيد بو8كر ادليو)322)حصة.)

السنة املالية):)تبتدئ في فاتح يناير)

وتنتهي في)31)ديسمبر.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

زكريا ادليو ملدة غير محدودة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 

 (2(2 تكتو8ر) (1( بتاريخ) بتارودانت 

واملسجلة) (1342/(2(2 عدد) تحت 

بالسجل التجاري تحت رقم)7241.

362 P

برافترانس
ش.م.م

BRAVETRANS SARL

تجزئة حماد اليزيد حي كما1 الدين ) 
رقم 59 توالد تايمة تارودانت 

تـــأسـيــس ش.م.م
 12 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  ((2(2 سبتمبر)

كما) املسؤولية خصائصها  محدودة 

يلي):)

ش.م.م) برافترانس  (: التسمية)

.BRAVETRANS SARL

الهدف):)تن الشركة تهدف تساسا)

إلى))نقل البضائع لحساب الغير.

حماد) تجزئة  (: االجتماعي) املقر  (
اليزيد حي كما1 الدين)))رقم)59)توالد)

تايمة تارودانت.

الرتسما1):)حدد رتسما1 الشركة)

في)92.222)درهم تسعون تلف درهم)

 122 حصة بقيمة) (922 مقسمة إلى)

درهم للواحدة مقسمة على الشكل)

التالي):

322)سهم):)السعيد وادا.

322)سهم):)محمد بليوط.

322)سهم):)ايت الفقيه لحسن.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل بالسجل التجاري باستثناء)

حالة التمديد تو الفسخ املسبق.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.)

وادا) السعيد  السيدان  تعيين  تم 

للشركة) املسيران  بليوط  ومحمد 

بتوقيعات) املسؤولية  محدودة 

منفصلة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بتارودانت بتاريخ)5)تكتو8ر)

ورقم) (12356 رقم) تحت  ((2(2

السجل التجاري)7217.
)لالستخالص والبيان

)املسير)

363 P

مكتب حسابات ابن عامر

CASCATELLE 
 ش.م.م. 

التعريف املوحد للمقاولة :

22(369539222252

تأسيس شركة
 9 بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب  (

 11 بتاريخ) واملسجل  ((219 ديسمبر)

RE:(2257(ديسمبر)219))تحت عدد 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسست 

املحدودة،)تفاصيلها كالتالي):

التسمية):)CASCATELLE)ش.م.م)

تو) املختلفة  االشغا1  (: هدفها)

البناء.

 367 رقم) (: التجاري) العنوان 

ودادية اشبارنزر8ان بونعمان تيزنيت.

رتس مالـــها):)122.222)درهم)(مائة)

1222)حصة) تلف درهم))موزعة إلى)

مائة) درهم)) (122) حصة) كل  قيمة 

درهم.

تم تعيين السيد) (: تسيير الشركة)

للشركة) وحيد  كمسير  العربي  نبود 

كامل) إعطائها  ملدة غير محدودة مع 

الصالحيات حسب القانون ارسا�سي)

للشركة.)

 99 الشركة) عمر  مدة  (: املـــدة)

تاريخ) من  سنة)) وتسعون  (تسعة 

تأسيسها النهائي.
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إيداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

امللف القانوني بمكتب الضبط لدى)

عدد) بتيزنيت  االبتدائية  املحكمة 

2)2)/23)بتاريخ)26)يناير)2)2).

364 P

2HR MULTISERVICES
 SARL AU

RC :7013 

 تـأسـيـس شــركة
بتأريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (
القانون) وضع  تم  (16/27/(2(2

املسؤولية) ذات  لشركة  التاسي�سي 

املحدودة تحمل الخصائص التالية):

 (HR (: الـتـسـميـــــــــــــــة) (-

.MULTISERVICES SARL AU

-)الشكل):)الشركة ذات املسؤولية)

املحدودة.

اإلدارة واإلستغال1) (: الـمـوضـــــوع) (-

مقاو1 في ارشغا1 الري/) (/ الفالحي)

مقاو1 في ارشغا1 العامة والبناء).
 7 رقم) (: االجـتـماعــي) الـمـقر  (-

قسارية الهناء)شارع محمد الخامس،)

توالد تايمة.)

-)مــــــدة الشركــــــة):)99)سنة.)
-)رتسمـــا1 الشركـــة):)مليون درهم)

-)الـتسـيـيــــــــــــــــــر):)نزهة ايت سا�سي).

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

( بتاريخ) (1313  تارودانت تحت رقم)
رقم سجلها التجاري) ((2(2 تكتو8ر) (

هو)7213 . 

365 P

3CBATIMENT
تأسيس شركة دات مسؤولية 

محدودة
تكتو8ر) (5 في) املؤرخ  للعقد  طبقا 

محدودة) شركة  تأسيس  تم  ((2(2

املسؤولية بالخصائص التالية:

.3CBATIMENT(:(االسم

الهدف):)انتاج و8يع مواد البناء
 122.222 (: املجموع) رتسما1 

درهم.

التسيير:

السيد بيروين رشيد.

السيد بيروين محمد.

املقر االجتماعي):)322)املنزه رقم)5 

شارع الجيش امللكي اكادير.

املدة):)99)سنة.

للمجموعة) القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

 2 بتاريخ) ((349 رقم) تحت  بأكادير 

تكتو8ر)2)2).

366 P

SOCIETE ADANIS TRANS
SARL AU

ICE 002601511000007

 رتسمالها 222 122 درهم 

املقر االجتماعي ودادية الخير الركادة 

تزنيت

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

7))تغسطس)2)2))تم انجاز القانون)

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

محدودة ذات املواصفات التالية):

 SOCIÉTÉ ADANIS (: التسمية)

.TRANS SARL AU

البضائع-) نقل  (: الشركة) غرض 

نقل االفراد.

التي) العمليات  انجاز كل  وعموما 

مباشرة) غير  تو  مباشرة  عالقة  لها 

بالعمليات املذكورة والتي من شانها)

تن تساهم في تنمية الشركة.

ملدة) الشركة  تأسست  (: املدة)

من يوم تقييدها في) سنة ابتداء) (99

السجل التجاري.

رتسما1) حدد  (: الشركة) رتسما1 

درهم) (122.222 مبلغ) في  الشركة 

مقسم إلى)1222)حصة من فئة)122 

درهم لفائدة كل من):)

 1222 لحسن) الكرش  السيد 

حصة.

تم تعيين السيد الكرش حفضة)

كامل) تحملها  مع  لشركة  مسيرة 

الصالحيات حسب القانون ارسا�سي)

للشركة.

تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة)

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتزنيت بتاريخ)32)سبتمبر)2)2))تحت)

رقم)694.

367 P

AGORA FRESH

تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

القوانين) تم وضع  ((2(2 فبراير) (19

ارساسية لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):

.AGORA FRESH(:(التسمية

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية.)

الهدف):)تصدير واستيراد.

املقر االجتماعي):)بلوك ت رقم)169 

لوط تركانة ايت ملو1.

في) حدد  (: االجتماعي) الرتسما1 

 1222 إلى) مقسم  درهم  (122.222

املمثلة) هم  در  (122 فئة) من  حصة 

للحصة الواحدة في ملكية):

السيد رشيد صبي)522)حصة.

السيد ياسين زيارة)522)حصة.

عين رشيد صبي مسيرا) (: التسيير)

للشركة ملدة غير محددة.

املدة):)99)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

2)2))تحت) 9)تكتو8ر) بإنزكان بتاريخ)

رقم)5)17.
املسير)

368 P

أكري وارغي
ش.م.م.ش.و

 SOCIETE AGRI OUARHI sarl-au 

رتس مالها 122.222 درهم

دوار تكرام ايت عميرة 

اشتوكة ايت بها

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك واحد 

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (1

تم) م،) ((2(2 سبتمبر) (12 بتاريخ)

لشركة) ارسا�سي  القانون  إحداث 

ذات املسؤولية املحدودة من طرف)

املوقع للعقد،)خصائصها كالتالي):

وارغي) تكري  شركة  (: التسمية) (-

.STE AGRI OURHI

دوار تكرام تيت) (: املقر اإلجتماعي)

عميرة شتوكة ايت بها.)

املواد) بيع  (: اإلجتماعي) الهدف 

 VENTE DE PRODUITS الفالحية.)

 .AGRICOLES

(: في) حدد  الشركة  ما1  رتس 

تلف) إلى  مقسم  درهم  (122.222

للحصة) درهم  (122 فئة) من  حصة 

الواحدة يملكها):

السيد تحمد وارغي)1222)حصة.

التسيير):)عين السيد تحمد وارغي)

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

-)لقد تم اإليداع القانوني لدى) ((

بتاريخ بإنزكان  االبتدائية   املحكمة 

 -  1749 2)2))تحت رقم) 13)تكتو8ر)

السجل التجاري):)1395).

369 P

OUHRICH LOGISTICS
تأسيس شركة

العام) الجمع  محضر  حسب 

تغسطس) (17 بتاريخ) التأسي�سي 

 OUHRICH(2)2))قرر شركاء)شركة

ذات املسؤولية) (LOGISTICS -SARL

املحدودة مايلي):
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مقر الشركة):)كراج الكائن ببلوك)

25)رقم)132)اسايس ازرو تيت ملو1).

(: (122.222 في) حدد  املا1  رتس 

حصة من) (1222 إلى) درهم مقسمة 

وموزعة) للواحدة  درهم  (122 فئة)

كتالي):

)اهريش عمر)522)حصة.

)اهريش عبدهللا)522)حصة.

(: الشركة) من تهداف  (: املوضوع)

مقاو1 لنقل البضائع الوطنية) (– (1

والدولية لحساب الغير.

اهريش) السيد  تعين  (: التسيير)

 OUHRICH للشركة) مسيرا  عمر 

غير) ملدة  (- (LOGISTICS - SARL

محدودة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التسجيل بالسجل التجاري.

اإليداع):)تم اإليداع القانوني لدى)

انزكان) بمدينة  االبتدائية  املحكمة 

الرقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (6 بتاريخ)

1693)السجل التجاري رقم)9)13).
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 Société LOCATION DES

 VOITURES HASSAN ET

MOHAMED sarL
شركة ذات مسؤولية محدودة، 

رتسمالها 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 21 زنقة )31 

جرف إنزكان

 12 بتاريخ) املحرر  للعقد  تبعا 

شركة) تأسيس  تم  ((2(2 سبتمبر)

على) تحتوي  املسؤولية  محدودة 

امليزات التالية):

 Société LOCATION (: التسمية)

 DES VOITURES HASSAN ET

.MOHAMED sarL
املقر االجتماعي):)رقم)1)زنقة))31 

جرف إنزكان

الرتسما1):)122.222)درهم.

النشاط التجاري):)

كراء)السيارت بدون سائق)

من) باملائة  (5 يقتطع) (: الر8ح)

ارر8اح الصافية من تجل االحتياطي)

القانوني.

التسيير):)تم تعيين السيدة بلحاج)

الحسن كمسير للشركه.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى غاية)31)من ديسمبر.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل في السجل التجاري.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  قد  و 

باملحكمة) الضبط  كتابة  مصلحة 

تكتو8ر) (9 بتاريخ) بإنزكان  االبتدائية 

2)2)تحت عدد)1719.
بمثابة مقتطف و8يان

371 P

 STE LUXE SERVICE

  D’ARTISANAT
 SARL AU 

شركة محدودة املسؤولية

ICE  : 002636180000091

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

تم تأسيس شركة) (،(2(2 2)سبتمبر)

محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):)

 STE LUXE SERVICE (: التسمية)

. D’ARTISANAT  Sarl AU

تماعيت) االجتماعي:دوار  املقر 

ايزدار دراركة اكادير.

املواد) وصناعة  بيع  الهدف:)

التقليدية).

 122.222 (: االجتماعي) الرتسما1 

درهم.

التسيير:)عبد العزيز الشاجيع.

املدة:)99)سنة.

السنة املالية):))فاتح يناير حتى31 

دجنبر).

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

   96642 رقم) تحت  بأكادير  التجاري 

بتاريخ))1)تكتو8ر)2)2)،)رقم السجل)

التجاري)7)446.

372 P

 SETE MIHBA CONSULTING
SARL AU

ICE(:(002609403000032
رتسمالها :  222 122 درهم 

املقر االجتماعي : رقم 29 عمارة اما1 
سوس ) شارع الحسن االو1 اكادير

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)
القانون) انجاز  تم  ((2(2 شتنبر) ((1
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

محدودة ذات املواصفات التالية):
   SOCIÉTÉ MIHBA (: التسمية)

.CONSULTING SARL AU
غرض الشركة:دراسة استراتيجية)

وقطاعية,دعم التمويل.
التي) العمليات  انجاز كل  وعموما 
مباشرة) غير  تو  مباشرة  عالقة  لها 
بالعمليات املذكورة والتي من شانها)

تن تساهم في تنمية الشركة).
ملدة) الشركة  تأسست  (: املدة)
من يوم تقييدها في) سنة ابتداء) (99

السجل التجاري)
رتسما1) حدد  (: الشركة) رتسما1 
درهم)) ( (122222 مبلغ) في  الشركة 
مقسم إلى))1222حصة من فئة)122 

درهم لفائدة كل من):)
السيد محمد املودن)1222)حصة
املودن) محمد  السيد  تعيين  تم 
كامل) تحمله  مع  للشركة  مسيرا 
الصالحيات حسب القانون ارسا�سي)

للشركة.
تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة)
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
((،(2(2 سبتمبر) (32 بتاريخ) بأكادير 

تحت رقم))9652.
373 P

 STE MULTI-SERVICE
MECANIQUE GENERALE

«SARL A.U» 
تاسيس شركة

 7 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (،(2(2 تكتو8ر)
ذات املسؤولية املحدودة من شريك)

وحيد املميزات التالية:

 STE MULTI-SERVICE(:(التسمية
 MECANIQUE(GENERALE(«SARL

«A.U
املخيم) حي  (: االجتماعي) املقر 

الوطية،)طانطان.
122.222درهم) (: الرتسما1)
فئة) من  حصة  (1222 على) مقسمة 

122,22)درهم.
امليكانيكية) الصيانة  (: الهدف)
الوطني) للسيارات-النقل  الدورية 

والدولي.
الشريك الوحيد):)العربي التهالوي،)
بتاريخ1922/)2/1)  مزداد  مغربي،)

.JF43((6سيدي افني ب.ت.ورقم
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
يناير و تنتهي في)31)دجنبر من كل سنة.
حاليا) الشركة  تسير  (: التسيير)
العربي التهالوي ملدة غير) من طرف:)

محددة.
باملحكمة) تم  (: التجاري) السجل 
تكتو8ر) (7 االبتدائية بطانطان بتاريخ)

2)2)،))تحت رقم5549 .
374 P

مكتب الحسابات تركوم فيدوس كنسولتينك
شارع غاندي تجزءةH (54)حي الداخلة اكادير

www.ofc.orcom.com

INGENIERIE ELECTRO-
 MEDICALE ET SOLUTIONS

    TECHNIQUES
      (IEMST(

Sarl A.U 
 17 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  (،(2(2 سبتمبر)
املسؤولية) ذات  للشركة  ارسا�سي 

املحدودة ذات املميزات التالية:
ذات) ( شركة) (: الشركة) شكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
 INGENIERIE ( الشركة:) تسمية 
 ELECTRO - MEDICALE ET
    SOLUTIONS TECHNIQUES

  (IEMST
وقائية) صيانة  (((: الشركة) ( غرض)
العالمات) متعددة  وتصحيحية 
التجارية ومتعددة التخصصات في:))

التصوير الطبي.
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)معدات طب ارسنان.

)غرفة العمليات.

)تسيير املعلوماتي للعيادات وجميع)

هياكل املستشفيات العامة والخاص.)

 2 املقـر االجتـمـاعي للشركة بلوك)

زنقة)15)رقم)19)دوار الحاجب تكوين)

(((((( اكادير.))

99)سنة ابتـداء) :)محـددة في) املدة)

عـدا) مـا  النهـائي  تاسيسهـا  تاريخ  من 

االنحال1 املسبق او التمـديـد.

رتاسما1 الشركة):))محدد في مبلـغ))

  1.222 الى) مقسم  درهم  (122.222

درهم) (122 بقيمة) اجتماعية  حصة 

للحصة.

)الشركاء:))122.222))درهم السيد)

محمد بويه.

تم تعيين كمسير) املسير القانوني:)

وحيد للشركة وملدة غير محدودة.

السيد محمد بويه القاطن بزنقة)

)52)رقم)7)لراك بوركان))اكادير.

التجاري:) السجل  في  التقيد  رقم 

التجاري) السجل  في  التسجيل  تم 

للمحكمة التجارية الكادير))تحت رقم)))))

44573)يوم)7)اكتو8ر)2)2).
للخــــــالصــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات تركوم

)فيدوس كنسولتينك

375 P

STE J.B.H. IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة .  

رتسمالها  122.222درهم

املقر االجتماعي: رقم ) زنقة مو�سى 

بن نصير اكادير

 تأسيس شركة
 2 ( ( بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

قوانين) وضع  تم  (،(2(2 سبتمبر)

الشركة ذات امليزات التالية:

 STE  J.B.H. التسمية:)

  . IMMOBILIER

ذات) شركة  القانوني:) الشكل 

.S.A.R.L(مسؤولية محدودة

الهدف:)-)منعش عقاري).

زنقة) ( (( رقم) (: ( االجتماعي) املقر 

مو�سى بن نصير))اكادير.

سنة ابتدءا من تاريخ) (99 ( املدة:)

التأسيس).

)رتسما1:)حدد في مبلغ))122.222 

من) ( حصة) (1.222 درهم مقسم الى)

فئة)122)درهم.

التسيير تسند إلى السيد) التسيير:)

النايري عزيز.

بكتابة) تم  القانوني:) اإليداع 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

ركادير تحت رقم)96654،)بتاريخ))13 

اكتو8ر)2)2)
)من اجل النسخة و البيان عن املسير

))))السيد النايري عزيز)))

376 P

STE FAWACEL

SARL AU

اعالن قانوني
بمقت�سي عقد عرفي املؤرخ في))6) 

تأسيس) تم  ( بإنزكان) (،(2(2 يونيو)

شركة ذات املسؤولية))املحدودة)))ذات)

الخصائص) تحمل  الوحيد  املساهم 

التالية):

 STE FAWACEL SARL(:(التسمية

       .AU

بزنقة) :كراج  االجتماعي) املقر 

الحاج الحبيب التنالتي رقم)6))انزكان.

رتس املا1)))):))122.222)درهم.

املدة)):)99))))))سنة.

املسير))):))السيد ايت باري فيصل))

اإلشهار) تعما1  (: ( النشاط)

واالتصاالت)-تجارة)-استيراد وتصدير)

اعما1 مختلفة.

تم اإليداع القانوني لدي املحكمة))

(((،(2(2 اكتو8ر) (7 االبتدائية بإنزكان)

تحت رقم)1727 .

377 P

 STE    FRIO LUX

 SARL

ش. م. م

تأسيس شركة 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس) تم  ( (،(2(2 سبتمبر) (12

تحمل) املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص التالية):)

   .FRIO LUX SARL((:(التسمية

 122.222 (: الشركة) رتسما1  (

1222)حصة بقيمة) درهم مقسم إلى)

122)درهم لكل حصة مملوكة 1):

سعيد افردي))):ب)522)حصة.

شجيع عاد1)))):ب)522)حصة

رقم) (3312 زنقة) املقر االجتماعي:)

الجهادية) الدشيرة  والحوري  (31

انزكان.

الدولي) النقل  تالجتماعي:) الهدف 

للبضائع لحساب الغير.

تسير الشركة من طرف) التسيير:)

سعيد افردي)))رقم البطاقة الوطنية)

رقم) عاد1  شجيع  ( (JB147561

JF32295(البطاقة الوطنية

تم إيداع امللف القانوني للشركة)

لدى املحكمة االبتدائية بانزكان تحت)

رقم)1745)بتاريخ)13)تكتو8ر)2)2).

378 P

 STE GENERALE DES

ETUDES DU MAROC

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

 (1 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس) تم  باكادير،) ((2(2 سبتمبر)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

خصائصها):)

 SOCIETE GENERALE ( ( (: االسم)

.DES ETUDES DU MAROC

الشكل القانوني):)ش م م.)

الدراسات) مكتب  ( (: ( النشاط)

التقنية.

سنة املدة):)99.

اكدا1) عمارة  (: االجتماعي) املقر 

تكيوين) تليال  حي  (442 رقم) شقة 

اكادير.
املا1) رتس  مبلغ  (: املا1) رتس 

 1222 مقسمة إلى) ( درهم) (122.222

للحصة) درهم  (122 بقيمة) حصة 

موزعة على النحو التالي):

السيد محمد ازيكي):)522)حصة):)

52222.22))درهم.

 522 عبد الحميد طائر:) ( السيد)

حصة):)52222.22)درهم.))))))))))))))))))

التسيير):)تم تعيين السيد))محمد)

طائر) الحميد  عبد  ( والسيد) ازيكي 

كمديرين مشاركين لفترة غير محددة.

كمبيالة) تو  شيك  تي  (: التوقيع)

باسم الشركة ستكون سارية بتوقيع)

عبد) ( السيد محمد ازيكي او السيد)

الحميد طائر.)

)فاتح يناير الى) :)من) السنة املالية)

31)ديسمبر))السنة املالية ارولى تبدت)

 31 حتى) الشركة  تأسيس  تاريخ  في 

ديسمبر)2)2)

بمصلحة) تم  القانوني  اإليداع 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

((((((((((،(2(2 تكتو8ر) (6 ( باكادير،بتاريخ)

تحت الرقم)96552 .

379 P

 STE GOOD TIME TRANS
SARL AU 

 (1 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسست  (،(2(2 سبتمبر)

محدودية املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):

 GOOD TIME TRANS(:التسمية

. S.A.R.L A.U
رتسمالها:))222.22 122))درهم.

مقرها االجتماعي:)شارع املوحدين)
تيت) التمسية  (5797 رقم) ((( زنقة)

ملو1.
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البضائع) نقل  االجتماعي:) الهدف 
لحساب الغير.

السيد العقاوي) اإلدارة والتسيير:)
التعريف) لبطاقة  الحامل  عبد هللا،)

   . JK114((الوطنية رقم
اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية بانزكان)
رقم) تحت  (،(2(2 تكتو8ر) (6 يوم)
1724،)السجل التجاري رقم)1339).
380 P

STE H J C IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
 24 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تكادير حررت قوانين) ((2(2 سبتمبر)
ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك وحيد خصائصها كالتالي:
H J C  IMMOBILIER(:(اسم شركة

 L O C A T I O N الهدف):))
.D’IMMEUBLES

 (9 رقم) مكتب  املقراالجتماعي):)
شارع) عائشة  عمارة  الثالث  الطابق 

الحسن الثاني اكادير.)
تاريخ) ابتداءمن  سنة  (99 ( املدة):))

التأسيس النهائي.
في) حدد  (: االجتماعي) الرتسما1 

مبلغ)122.222)درهم.
الشركة) بتسيير  تقوم  التسيير:)
سناء) السيدة:) محدودة  غير  وملدة 

ار8اب.
اإليداع القانوني) االيداع القانوني)
التجارية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
   (2(2 تكتو8ر) ( (25 تم بأكادير بتاريخ)

تحت رقم)96543.
381 P

 STE  H M FITO
 SARL

شركة محدودة املسؤولية
تأسيس شركة 

ICE.(:(00262325000003
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ))
3))سبتمبر)2)2)،)تم تأسيس شركة)
محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):)

 STE(H(M(FITO(«(Sarl((:(التسمية
سيدي) ( درايد) دوار  االجتماعي:) املقر 

بيبي بيوكرى).
املواد) وتوزيع  بيع  الهدف:)

الفالحية.
 122.222 (: االجتماعي) الرتسما1 

درهم.
بسكار) املتوكل  التسيير:تحمد 

ومحمد شداخ).
املدة:)99)سنة.

السنة املالية):))فاتح يناير حتى31 
دجنبر).

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
 1725 رقم) تحت  بانزكان  التجاري 
2)2)،)رقم السجل) 7)تكتو8ر) بتاريخ)

التجاري)1341).
382 P

 STE HAMZA REDA
 TRAVAUX

SARL AU
RC :7015

  تاسيس شركة        
بتأريخ) ( عرفي) عقد  بمقت�سى  (
القانون) تم وضع  (،(2(2 يوليو) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  التاسي�سي 

املحدودة تحمل الخصائص التالية:
 HAMZA REDA ( (: الـتـسـميـــــــــــــــة)

. TRAVAUX SARL AU
الشكل):))الشركة ذات املسؤولية)

املحدودة.
في ارشغا1) مقاو1  ( (: الـمـوضـــــوع)
الصحي) الصرف  البناء/) و  العامة 

ارنبوبي)/)تشغا1 الطرق).
 23 رقم) ( (: االجـتـماعــي) الـمـقر 
قسارية الهناء)شارع محمد الخامس،)

توالد تايمة.)
مــــــدة الشركــــــة):))99))سنة.)

رتسمـــا1 الشركـــة):)مليون درهم.)
الـتسـيـيــــــــــــــــــر):))نزهة ايت سا�سي).

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
 ( بتاريخ:) (1314 تارودانت تحت رقم)
التجاري) سجلها  رقم  ((2(2 اكتو8ر)

هو7215 .                                             
383 P

 STE HOUSSAM

 COMMERCE
SARL AU

 تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

تم وضع القانون) ( (٬2020 شتنبر) ((9

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

ذات) واحد  بشريك  محدودة 

الخصائص التالية):

 HOUSSAM (: التسمية)

.COMMERCE

الشكل القانوني):)ش.م.م بشريك)

واحد.)

املقر االجتماعي):)رقم)33)بنسركاو)

الجديدة بنسركاو اكادير.)

(/ مواد البناء) بيع وشراء) الهدف:)

املعامالت)/)االستيراد و التصدير.

 122.222 في) حدد  (: الرتسما1)

حصة) (1222 من) مقسمة  درهم 

اجتماعية بقيمة)122)درهم للحصة٬ 

لفائدة) بالكامل  مكتتبة  و  محررة 

السيد تمان فؤاد.)

املدة):)99)سنة.

الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)

السيد تمان فؤاد ملدة غير محددة.

اإليداع القانوني):)ثم اإليداع لدى)

التجارية) باملحكمة  الضبط  مكتبة 

تحت) ((2(2 تكتو8ر) (13 ركادير يوم)
و رقم السجل التجاري) (96662 رقم)

هو)44643. 
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 STE FASTMALL.MA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
سبتمبر) (9 طبقا للعقد املؤرخ في)

تم تأسيس شركة املسؤولية) (،(2(2

محدودة))))بالخصائص التالية):))

 FASTMALL.MA SARL (: االسم)

.AU

 ACHATS VENTES ET ( (: الهدف)

 INSTALLATION DES APPAREILS

.ELECTROMENAGER
 12.222 (: ( املجموعة) رتسما1 

درهم.

املسير:)ليلى السطاتي.

عمارة) (29 محل) ( املقر االجتماعي:)
قسارية البركة حي الحسني) (2( رقم)

اكادير.)

))املدة):))99)سنة

للمجموعة) القانوني  االيداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

بأكادير تحت رقم96665،)بتاريخ))13 
تكتو8ر)2)2)،)رقم)44651.
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 STE   CURTAINS  TOP
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تأسيس شركة
  (4 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

2)2))باكادير حررت قوانين) سبتمبر)

ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك وحيد خصائصها كالتالي):

 STE CURTAINS TOP (: االسم)

. SARL AU

:)التجهيزات,)اعما1 البناء) الهدف)

واعما1 مختلفة.
 5393 رقــــــــم) (: االجتماعي) املقر 

الـــمــحـــمـــدي) الـــحـــي  ســــــــــال  شــــــــــارع 

اكـــــاديــــر.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.

في) حدد  (: االجتماعي) الرتسما1 

الى) مقسم  درهم  (122.222 مبلغ)

درهم) (122 فئة) من  حصة  (1222

للواحدة موزعة على الشريك):

 1222 (.... بيبات) العربي  السيد 

حصة بمبلغ)122.222)درهم.)

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  دجنبر  (31 في) تنتهي  و  يناير 

سنة ما عدا السنة املالية االولى التي)

الى غاية) التأسيس  تاريخ  تبتدئ من 

31)دجنبر).
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الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)

العربي) السيد  محدودة  غير  ملدة  و 

بيبات.

ارر8اح):))يتم اقتطاع)5)%)لتكوين)

عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

يخصص) او  يوزع  الصافي  و  قانونيا 

جديد) من  مرحل  مبلغ  او  احتياطا 

برمته اوجزئيا.

االيداع) تم  (: القانوني) االيداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

تكتو8ر) (13 بتاريخ) بأكادير  التجارية 

2)2)،)تحت رقم)96656.
للخالصة و التذكير) (
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حسابات اطلنتيس

 Sté DANIAPROF S.A.R.L
إعالن عن تأسيس شركة محدودة 

املسؤولية 
درهم 122.222 رتسمالها 

 14 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

إحداث) تم  بأكادير  ((2(2 شتنبر)

محدودة) لشركة  ارسا�سي  القانون 

املسؤولية):)باملواصفات التالية))

  Sté DANIAPROF Sarl(:(االسم

 (12 شقة رقم) (: املقر االجتماعي)

الوفاق) س1) عمارة  العائلة  إقامة 

بنسركاو تكادير)

تنواع) جميع  تجارة  (: الهدف)

ومستحضرات) الغدائية  املنتجات 

االلكترونية،)) التجارة  التجميل،)

استيراد وتصدير،)تجارة عامة)

و عامة جميع العمليات واملعامالت)

مباشرة) غير  تو  مباشرة  املتعلقة 

في) تساعد  والتي  االجتماعي  بالهدف 

تنمية الشركة.

الشركة)) رتسما1  (: الرتسما1)

موزعة) درهم  (122.222 في) محدود 

درهم)) (122 1222)حصة بمبلغ) ( على)

للحصة في))حوزة كل من):

السيد لهشايك محمد)522)حصة

حصة) خديجة  العثماني  السيد 

522

تبتدئ من فاتح) ( (: السنة املالية)

يناير إلى غاية)31)دجنبر من كل سنة

:)تسير الشركة لفترة غير) التسيير)

لهشايك) السيد  طرف  من  محدودة 

محمد

عمر الشركة):)محدود في)99)سنة

ثم) لقد  (: القانوني) اإليداع 

اإليداع))القانوني لدى كتابة الضبط)))

يوم) بأكادير  التجارية   باملحكمة 

 96572 رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (7

والسجل التجاري))رقم)44569.

387 P

شركة كيرينسيا
ش.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : حي بئرانزران 

بلوك ح رقم 6) تكيوين تكادير

بتاريخ املحرر  للعقد   تبعا 

تأسيس) تم  ((2(2 تغسطس) (12

تحتوي) املسؤولية  محدودة  شركة 

على امليزات التالية):

التسمية):)«كيرينسيا»)ش.م.م.

بئرانزران حي  (: التجاري)  املقر 

بلوك ح رقم)6))تكيوين تكادير.

الرتسما1):)122.222)درهم.

الوسائط) (: التجاري) النشاط 

املتعددة والويب.

ارر8اح) من  (%5 يقتطع) (: الر8ح)

الصافية من تجل االحتياط القانوني.

التسيير):)تم تعيين السيدة هاجر)

الجامعي كمسيرة للشركة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى غاية)31)ديسمبر.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل في السجل التجاري.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

تكتو8ر) (6 بتاريخ) بأكادير  التجارية 

2)2))تحت رقم)96563.
بمثابة مقتطف و8يان
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شركة بوينا مانيرا  ش.م.م 
برتسما1 اجتماعي قدره 122.222 

درهم

عند راديب رقم )14 بلوك )2 

اكدا1 ايت ملو1 انزكان

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تمت صياغة القانون) (2(/12/(2(2

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة))ذات الخصائص التالية):)

الغرض االجتماعي:)

-)نقل البضائع لفائدة الغير.)

مانيرا)) بوينا  شركة  (: التسمية)

ش.م.م))

عند راديب رقم) (: املقر االجتماعي)
ملو1) ايت  اكدا1  (2( بلوك) (14(

انزكان)

املدة):)حددت في)99)سنة)

(: الرتسما1 والحصص االجتماعية)

درهم) (122.222 في) الرتسما1  حدد 

اجتماعية) حصة  (1222 إلى) مقسم 

موزعة) درهم للواحدة،) (122 بقيمة)

كارتي):)

العطافي عثمان)522)حصة)

الديب عبد الرحمان)522)حصة.)

التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

التوقيع) تما  العطافي عثمان.) السيد 

غير) ملدة  وذلك  مشترك  فهو  البنكي 

محدودة).

 37 توزع حسب الفصل) (: ارر8اح)

من القانون ارسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

(: تحت عدد رقم) ( االبتدائية بانزكان)

2)2)/1453))بتاريخ)2)2)/29/12.
مقتطف قصد اإلشهار
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كريديسيمو
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شريك وحيد 

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (،(6/2(/(2(2

ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك)

وحيد خصائصها))كالتالي:

التسمية):)كريديسيمو.))

الوساطة) (: االجتماعي) الهدف 

تسيير) (- القروض) الحصو1 على  في 

واستشارات في العمليات العقارية.

عمارة) (،(4 رقم) (: املقر االجتماعي)

ملتقى شارع) الطابق الثالث،) مرحبا،)

الشيخ السعدي و9))فبراير،)تلبرجت)

-)تكادير.

املدة):)99)سنة.)

درهم) (322.222 (: الرتسما1)

حصة إجتماعية) (3222 مقسمة إلى)

من فئة)122))درهم للحصة الواحدة)

كلها منتسبة للشريك الوحيد شركة)

كريديسيمو ريزو.)

الشركة) بتسيير  يعهد  (: التسيير)

إلى السيد الحسين بومهرود ملدة غير)

له) فينسب  التوقيع  تما  محدودة،)

كذلك.)

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت)) (29/12/(2(2 بتاريخ) باكادير 

رقم)96931.
للخالصة و البيان

عن املسير،
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شركة دوباللي ترانص
شركة املسؤولية املحدودة 

رتس مالهــا 122.222 درهــم

 f2 املقر االجتمــاعي : رقم 4 بلوك

تجزئة FT/1153 حي الداخلة اكادير.

املؤرخ) العرفي  العقد  بمقت�سى 
قانون) وضـع  تـم  ((7/29/(2(2

املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

التاليــة):

االســـم):)دو8اللي ترانص ش م م.

املوضـوع):)

-)نقل البضائع لحساب الغير.))

ابتداء) سنــة  (99 (: الشركـــــــة) مـــدة 

من تقييدها في السجل التجاري.))))))

رتس ما1 الشركـة)122.222)درهــم)

مقسمة إلى)1222)حصة من فئة)122 

درهم للواحدة مسجلة كالتالي:
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 1222 مبارك) حسان  السيد  (-

حصة.

الشركــة) تسيــر  (: الشركــة) تسييـــر 

مـن طرف السيد حسان مبارك.

بكـتـابة) القانوني  اإليداع  تــم 

بتاريخ) التجارية  باملحكمــة  الضبط 

2)2)/12/)1)تحت رقـم))9665.
بمثابة مقتطف و بيــان)
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شركة ضومين نايت  ش.م.م 

بشريك وحيد 

شقة رقم 21 الطابق ارو1  رقم 395 

تجزئة نجاح السطاح تارودانت 

برتسما1 قدره 122.222 درهم     

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

تمت صياغة القانون) ((7/22/(2(2

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

ذات) وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية):)

الغرض االجتماعي):)

-)تسيير االستغال1 تلفالحي.)

نايت)) ضومين  شركة  (: التسمية)

ش.م.م))بشريك وحيد))

 21 رقم) شقة  (: االجتماعي) املقر 

395)تجزئة نجاح) الطابق ارو1))رقم)

السطاح تارودانت)

املدة):)حددت في)99)سنة)

(: الرتسما1 والحصص االجتماعية)

درهم) (122.222 في) الرتسما1  حدد 

اجتماعية) حصة  (1222 إلى) مقسم 

موزعة) (، درهم للواحدة) (122 بقيمة)

كارتي):)

نايت وعلي تحمد)1222)حصة)

التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

الشريك الوحيد للشركة السيد نايت)

وعلي تحمد حيث يعود إليه كل من)

التوقيعين البنكي و االجتماعي و ذلك)

ملدة غير محدودة.)

 15 توزع حسب الفصل) (: ارر8اح)

من القانون ارسا�سي للشركة.

ثم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
االبتدائية بتارودانت تحت عدد رقم))

2)2)/)2)1))بتاريخ)2)2)/29/)).
مقتطف قصد اإلشهار)

393 P

شركة  ح�سي ترانسبور  ش.م.م  
رتسمالها 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : بلوك )) عمارة 
42 حي القدس اكادير.   

تأسيس شركة
بموجب عقد عرفي محرر بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (21/26/(2(2
املميزات) ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية):
التسمية):)شركة))ح�سي ترانسبور))

ش.م.م.)
الهدف):)النقل لحساب الغير.

عمارة) ((( بلوك) (: املقر االجتماعي)
42)حي القدس اكادير.

 122.222 (: رتس املا1 االجتماعي)
1222)حصة من فئة) درهم مجزت إلى)

122)درهم للحصة.
عصام) السيد  تعيين  (: التسيير)
سنة) ملدة  للشركة  مسيرا  ابوكاري 

قابلة للتجديد.)
تبتدت السنة) (: السنة االجتماعية)
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

آخر دجنبر من كل سنة.
لهذا) القانوني  اإليداع  وتم 
هيئة) لدى  الضبط  بكتابة  العقد 
املحكمة التجارية تحت رقم))96629  
بتاريخ) والسجل التجاري رقم44597)

2)2)/22/12م.
من اجل النسخة والبيان

حرر بايت ملو1 بتاريخ
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STE SARSEIGE COMPTA SARL

SARTI ACHIBANE SARL AU
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سي 
تأسيس) ثم  بإنزكان  (12/29/(2(2
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الخصائص التالية)

التسمية):)شركة

 SARTI ACHIBANE SARL AU

 2 رقم) (( بلوك) (: املقر االجتماعي)

سيدي ميمون حي القصبة تيت ملو1.

 TRAVEAUX ( ( ( ( ( (: الهدف)

 DIVERS OU CONTRUCTION

 .ENTREPRENEUR DE

املدة):)99)سنة).

درهم)) (122.222 (: الرتسما1)

فئة)) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)درهم لكل واحدة.)

122%)تي)1222)حصة اجتماعية)

لفائدة تيت حموا عبدهللا.)

حموا) تيت  تعيين  تم  (: التسيير)

ملدة)) ( عبدهللا حكيم كمسير للشركة)

غير محدودة.)))))))))))

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية بانزكان)

رقم) تحت  (22/12/(2(2 بتاريخ)

1)17)والسجل التجاري رقم)1359).  
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 SERVICES  INDUSTRIEL

CHAFEQ
تأسيس شركة.م.م.لشريك واحد

 SERVICES  INDUSTRIEL

CHAFEQ .م.م.لشريك واحد

بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب 

بتاريخ) سجل بكلميم.) (2(/12/(2(2

القانون) وضع  تم  (27/12/(2(2

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

باملميزات) واحد  لشريك  املحدودة 

التالية:

التسمية):

 SERVICES INDUSTRIEL CHAFEQ

شركة.م.م.لشريك واحد.

درهم) (122.222 (: الرتسما1)

مقسم إلى)1222)حصة من فئة)122 

درهم لفائدةالسيد شفيق محمد.

الحي) (،24 رقم) (: االجتماعي) املقر 

االداري الوطية،)بطانطان.

املدة):)99)سنة.

الهدف االجتماعي):)

وإصالحها) الغاليات  تركيب  (-

وصيانتها.

-)شراء)و8يع قطع الغيار،

-)تعما1 الكهر8اء)والسباكة،

-بناء)اإلطار،

تو حيازة تو) إنشاء) و8وجه عام،) (

تأجير تو إدارة تو تمثيل تو تشغيل جميع)

ورش) تو  املؤسسات  تو  الصناديق 

وجميع العمليات تو براءات) (، العمل)

ارنشطة،) بهذه  املتعلقة  االختراع 

وكذلك جميع العمليات من تي نوع،)

التجارية واملالية واملنقولة والعقارية،)

والتي قد تتعلق بشكل مباشر تو غير)

مباشر بهدف الشركة تو بأي كائنات)

تو من) (، تخرى مماثلة تو ذات صلة)

املحتمل تن تسهل توسيع الشركة تو)

تطويرها.

)شفيق) عهد إلى السيد) (: التسيير)

محمد.

القانوني)) اإليداع  تم  (: اإليداع)

بتاريخ) بطانطان  باملحكمةاالبتدائية 

 597 رقم) تحت  (13/12/(2(2

بالسجل التجاري تحت) ( والتسجيل)

رقم)5553.

396 P

SHIHABFALLING SARL AU 

ش.م.م
تأسيس

في) املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ) واملسجل  ((2(2/12/21

تأسيس) تم  بانزكان  ((2(2/12/2(

ش.م.م.) (SHIHABFALLING شركة)

ذات شريك وحيد

هدفها):

-)مقاو1 اعما1 الكهر8اء.)

-)تشغا1))امختلفة)

-)التفاوض)

2133)حي) العنوان التجاري):)رقم)

امهايش دوار اخر8ان))ايت ملو1).
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إلى) موزعة  (122.222 رتسمالها)
 122 كل حصة) قيمة  حصة  (1222

درهم اكتتبت على الشكل اآلتي):
 1222 (: السيد ايت بولوز لعربي)

حصة.
تم تعيين السيد))ايت بولوز لعربي)

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.)
تم اعتماد توقيع السيد ايت بولوز)
والوثائق) العقود  جميع  في  لعربي 

اإلدارية.)
سنة) (99 املدة):مدة عمر الشركة)

من تاريخ تأسيسها النهائي.
رقم) اإليضاحي  التجاري  السجل 

.(1375
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
اكتو8ر) (1( االبتدائية بانزكان بتاريخ)

2)2)))تحت رقم)1733.
397 P

  STE OMA DEV SERVICES
SARL AU

إعالن عن تأسيس شركة محدودة 
املسؤولية

ICE :002606606000085
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)))
شركة) تأسيس  تم  (21/12/(2(2
محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):)
التسمية):

 STE OMA DEV SERVICES Sarl
 4 رقم) شقة  (: االجتماعي) املقر 

الطابق)))ف م داخلة))اكادير).
الهدف):)مستشار في التسيير.

 122.222 (: االجتماعي) الرتسما1 
درهم.

التسيير):)محمد املوجود).
املدة):)99)سنة.

السنة املالية):))فاتح يناير حتى31 
دجنبر.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
  96526 رقم) تحت  بأكادير  التجاري 
السجل) رقم  (27/29/(2(2 بتاريخ)

التجاري)44579.
398 P

 OTHEA  SARL
إنشاء شركة

شركة محدودة املسؤولية 

 رتسمالها 122.222 درهم

املقر االجتماعي:  شقة رقم )2 عمارة 

تولهاو  رقو 25 شارع شنكيت القطاع 

ب5 تالبورجت اكادير. 

بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  ((4/29/(219

ارسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):

OTHEA SARL(:(االسم

للحالقة) قاعة  (: الشركة) هدف 

والتجميل

املدة محددة في)99)سنة)

الراسما1 محدد في مبلغ)122.222 

حصة من) ( (1222 الى) درهم مقسم 

122)درهم للحصة الواحدة قد) فئة)
تم اكتتابها كليا للسيد عثمان بنزكري)

1222)حصة.

تم تعيين السيد عثمان) (: التسير)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  بنزكري 

محدودة وإعطائه صالحية االمضاء)

اإلداري و البنكي.

لتكوين) (% (5 ارر8اح يتم اقتطاع)

عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.

اإليداع) تم  القانوني  اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكمة التجارية الكادير تحت رقم)

7)966)بتاريخ)2)2)/29/12.

399 P

 ENTREPRISE DE TRAVAUX

AL WADHA
شركة محدودة املسؤولية

رتسمالها: 222 222 ) درهم 

مقرها االجتماعي :حي املسيرة رقم 63 

مدينة  الداخلة 

تفـــــويت حصص
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
قرر) ( ((2(2 فبراير) ((2 في) املؤرخ 

مساهموا الشركة ما يلي):)

اجتماعية)) حصة  (4222 تفويت)

التي في ملك إبراهيم الشناق للسادة.

السيد عبد اللطيف الشناق يقبل)

للشركة)) املباعة  ارسهم  تخصيص 

1222)سهم.

يقبل) الشناق  احمد  السيد 

للشركة) املباعة  ارسهم  تخصيص 

1222)سهم.

يقبل) الشناق  البشير  السيد 

للشركة) املباعة  ارسهم  تخصيص 

1222)سهم.

يقبل) الشناق  هللا  عبد  السيد 

للشركة) املباعة  ارسهم  تخصيص 

1222)سهم.)

تغيير البند السادس والسابع))من)

القانون ارسا�سي للشركة).)

الشناق)) اللطيف  عبد  السيد 

5222)مشاركة اجتماعية بقيمة)122 

درهم لكل سهم))522.222)درهم.

 5222 الشناق) احمد  السيد 

مشاركة اجتماعية بقيمة)122)درهم)

لكل سهم)522.222)درهم.

 5222 الشناق) البشير  السيد 

مشاركة اجتماعية بقيمة)122)درهم)

لكل سهم)522.222)درهم.

 5222 الشناق) ( عبد هللا) السيد 

مشاركة اجتماعية بقيمة)122)درهم)

لكل سهم)522.222)درهم.

إما في املجموع عشرون تلف سهم)

بقيمة) اجتماعية  مشاركة  ((2.222

 (.222.222 ( سهم) لكل  درهم  (122

درهم.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالداخلة بتاريخ)2)2)/27/)2)تحت)

رقم)2)2)/2)4 .
للخالصة و التذكير

400 P

STE BASTIF

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 (2/29/(2(2 في) املؤرخ  االستثنائي 

 BASTIF لشركة) املساهمون  قرر 

رقم) شركة ذات مسؤولية محدودة 

  11327 التقييد في السجل التجاري)

متواجد) االجتماعي  مقرها  عنوان 

برقم)322)عمارة املنزه ما يلي):

هبة)5222)حصة من طرف السيد)

بيروين محمد للسيد بيروين رشيد

تعديل القانون االسا�سي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (27/12/(2(2 التجارية بتاريخ)

رقم)335).

401 P

 AYMOUR TRAVAUX شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة 

رتسمالها 122.222 درهم

املقر االجتماعي : سوق انفك جماعة 

انفك سيدي افني 

العام) الجمع  محضر  على  بناء)

الشركة) بمقر  املنعقد  االستثنائي 

بتاريخ)2/29/22)2))واملسجل بتاريخ)

2/12/27)2))تحت رقم)6144

قام السيد املباركي رشيد))بتفويت)

 342) بالشركة) حصصه  جميع 

حصة))للسيد املباركي محمد-

مقاو1) إلى  الشركة  هدف  تغيير 

نقل البضائع لحساب الغير

تعيين السيد رشيد املباركي كمسير)

للشركة و السيد سعيد جيش كمسير)

للشركة

القانوني) اإليداع  تم  وقد 

بتاريخ)) بتزنيت  االبتدائية  باملحكمة 

2/12/22)2))تحت رقم)721.

402 P
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C.A CONSEIL

 SOCIETE ANIMALERIE

D’AGADIR SARL
MODIFICATION

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

ثم) (26/29/(2(2 في) املنعقد 

بشركة) تغييرات  احدات  بموجبه 

شركة) (ANIMALERIE D’AGADIR

رتسمالها) محدودة  مسؤولية  ذات 

122.222)درهم)

حيت قرر مايالي):

السيد) من  ( حصة) (1222 هبة)

ابنيه السيد) ( دوحمد رضوان لفائدة)

دوحمد تمين والسيد دوحمد محمد)

الفاتح)522)حصة لكل منهما)؛

رضوان) دوحمد  السيد  استقالة 

السيد) وتعيين  كمسير  منصبه  من 

للشركة) وحيًدا  تمين مسيرا  دوحمد 

لفترة غير محدودة)؛

تحدين النظام ارسا�سي.

)الصالحيات.

باملحكمة) القانوني  ( يداع) تال  تم 

  27/12/(2(2 في) باكادير  التجارية 

تحث رقم)96579. 

403 P

SOCIETE DOCKERS CITY
SARL

العنوان : رقم 3222 تجزئة تليال

تكوين - تكادير

تغييرات قانونية
إغالق وتصفية الشركة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم وضع محضر) ((2(2 سبتمبر) (32

يحمل) االستثنائي  العام  الجمع 

الخصائص التالية):

عمليات) جميع  على  املوافقة 

التصفية.

قرار الجمع العام بتفريغ املصفي)

ملهمته.

تحديد قفل التصفية.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

املحكمة التجارية بأكادير تحت الرقم)

فبراير) (13 بتاريخ) (22222 الترتيبي)

219))رقم السجل التجاري):)96557.

404 P

STE STRECTFOUR

SARL AU

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

ثم) ((2(2 سبتمبر) ((( في) املنعقد 

بموجبه):

في) ووضعها  للشركة  مسبق  حل 

تصفية.

البوجرفاوي) إسماعيل  تعيين 

مصفي للشركة.)

تثبيت مقر التصفية في شارع تكنى)

رقم))5)كلميم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (2(2 سبتمبر) ((4 بكلميم) التجارية 

تحت رقم):))3)/2)2).

405 P

 STE ZARAOUILE TRAVUX

SARL

 Siège(social : CENTRE(OULED

BERHIL TAROUDANT

Tél/ 0666419126

DISSOLUTION
الجمع) محضر  بمقت�سى 

في) املنعقد  العادي  الغير  العام 

219)/)7/2))ثم بموجبه):

في) ووضعها  للشركة  مسبق  حل 

تصفية))

تعيين تدوز زهير مصفية))للشركة).

 CENTRE(تثبيت مقر التصفية في

OULED BERHIL TAROUDANT

باملحكمة) القانوني  ( اإليداع) ( تم)

  (1/29/(2(2 ( بتارودانت) التجارية 

تحت رقم)75)1.

406 P

STE  ODA SOUS  SNC

 Siège(social : HAY

 MOWADAFIN(BLOC(E(NR 109

AIT  IAZZA(TAROUDANT

Tél/ 0666419126

DISSOLUTION
الجمع) محضر  بمقت�سى 

في) املنعقد  العادي  الغير  العام 

219)/12/12)تم بموجبه):

في) ووضعها  للشركة  مسبق  حل 

تصفية))

الصمد))) عبد  غيطريف  تعيين 

مصفية))للشركة).

 HAY ( في) التصفية  مقر  تثبيت 

 MOWADAFIN BLOC E NR 129

AIT  IAZZA TAROUDANT

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  (1/29/(2(2 ( بتارودانت) التجارية 

تحت رقم))73)1. 

407 P

 STE «  JIMINOR » SARL

 Siège(social : DR(OLD(BELAID

OLD BERHIL

Tél/ 06 66 41 91 26

DISSOLUTION
الجمع) محضر  بمقت�سى 

في) املنعقد  العادي  الغير  العام 

212)/)7/1))تم بموجبه):

في) ووضعها  للشركة  مسبق  حل 

تصفية))

))مصفية)) )نوردين) )الهدوم) تعيين)

للشركة).

تثبيت مقر التصفية في))دوار توالد))

بلعيد))توالد))برحيل))تارودانت))))))))))))))

باملحكمة) القانوني  ( اإليداع) تم 

  22/12/(2(2 ( بتارودانت) التجارية 

تحت رقم))1346.

408 P

 STE KHALAK DE TRAVAUX
DE MENUISERIE SARL au

شركة ذات مسؤولية محدودة  (في 
طور التصفية)

حل شركة
العام) الجمع  ملحضر  طبقا 
 12/29/(2(2 في) املؤرخ  االستثنائي 
ذات) شركة  حل  تقرر  ( ملو1) بايت 
 STE KHALAK(املسؤولية)))املحدودة
 DE TRAVAUX DE MENUISERIE
 (22.222 مبلغ رتسمالها) ( (SARL au
درهم و عنوان مقرها االجتماعي)))رقم)

65)))بلوك)A)))حي الهودا اكادير.
وحدد مقر الشركة كمقر للتصفية
وعين السيد عبد الخالق الوهبي)

كمصفي للشركة.
للمجموعة) القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)
بتاريخ) ((379 رقم) تحت  اكادير 

.29/12/(2(2
409 P

شركة جميكس ديس ش.م.م  
شركة في طور التصفية 

الجمع) محضر  بمقت�سى 
بتاريخ) املنعقـد  االستثنائي  العام 

2)2)/12/)2)تقرر مايلي
املصادقة عـلى حسابات التصفية))))))))))))))))))))))))))))))

إبراء)ذمة املصفي
الحل النهائي للشركة

التشطيب على السجل التجاري))))))))))))))
باملحكمة) القانوني  إليداع  تم 
 1736 رقم) تحت  رنزكان  اإلبتدائية 

بتاريخ))2/12/1)2).
410 P

 STE  ETTOUIL ET ASS  SARL
 Siège(social : DR(OLD(BRAHIM

OLD BERHIL TAROUDANT
Tél/ 0666419126

DISSOLUTION
الجمع) محضر  بمقت�سى 
في) املنعقد  العادي  الغير  العام 

219)/)2/1))تم بموجبه):
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في) ووضعها  للشركة  مسبق  حل 
تصفية))

مصفية)) براهيم  العسري  تعيين 
للشركة.

 DR في) التصفية  مقر  تثبيت 
 OLD BRAHIM OLD BERHIL

TAROUDANT
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  (1/29/(2(2 بتارودانت) التجارية 

تحت رقم)74)1.   
411 P

  STE  FAJIMOUL TRAVAUX
SARL

 Siège(social : SOUK(TLAT
 CENTRE OUZIOUA

AOUOLOUZE
Tél/ 0666419126

DISSOLUTION
الجمع) محضر  بمقت�سى 
في) املنعقد  العادي  الغير  العام 

219)/)16/1)تم بموجبه):
في) للشركة ووضعها  )حل مسبق 

تصفية))
الحسين))) موالي  ايت  تعيين 

مصفية))للشركة).
 SOUK ( تثبيت مقر التصفية في)
 TLAT CENTRE OUZIOUA

AOUOLOUZE
باملحكمة) القانوني  ( اإليداع) ( تم)
  (1/29/(2(2 ( بتارودانت) التجارية 

تحت رقم)))7)1.   
412 P

CNCI
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رتسمالها 122.222 درهم
 M3L مقرها االجتماعي شركة

IMMO عمارة النسيم رقم 13 شارع 
الحسن االو1 حي املسيرة تكادير

RC 43183
الفسخ السابق روانه للشركة

بمقت�سى قرار غير عادي للشركاء)
 (2(2 شتنبر) ((1 في) بأكادير  املؤرخ 

لقد تقرر ما يلي.

للشركة) روانه  السابق  الفسخ  (-

ابتدت من تاريخه.

-)تقيين السيد)«العبودي الحسن»)

مصفي للشركة.

بشركة) التصفية  مقر  تحديد  (-

رقم) النسيم  عمارة  (M3L IMMO

املسيرة) الحسن االو1 حي  شارع  (13

تكادير.

والتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

تحت) ((2(2 اكتو8ر) (9 يوم) بأكادير 

عدد)))966.
بيان مختصر.

413 P

BENSSI PRIMEURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

وشريك الوحيد
رتسمالها 22.222.22 درهم 

الكائن مقرها رقم )74 بحي صناعي 
ايت ملو1

السجل التجاري رقم 2971

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

غشت) (1( بتاريخ) املؤرخ  االستثنائي 

2)2)،)قرر الشريك الوحيد ما يلي:

تاريخ) من  لشركة  املسبق  -الحل 

)1)غشت)2)2)

ياسين) �سي  بن  السيد  تعيين  (-

مصفي الشركة

كمقر) االجتماعي  املقر  تحديد  (-

التصفية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بإنزكان  االبتدائية 

2)2)/21/12)تحت رقم)1652.

414 P

  STE  AMSERA ETUDES

SARL AU
الشريكة) قرار  ( محضر) بـمـوجـب 
الوحيدة))بـتـاريـخ)))2/29/22)2))تقرر)

ما يلي):

املصادقة على عمليات التصفية.

املصادقة على جدو1 الحسابات)

املندرجة في ما بعد تصفية الشركة.

للسيد) النهائية  التبرئة  تخويل 

املسؤو1 عن التصفية.

إنهاء)تصفية الشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

الضبط لدى هيئة املحكمة االبتدائية)

 (353/(2(2 رقم) تحت  بالعيون 

بتاريخ)2)2)/26/12.
من اجل النسخة والبيان)

415 P

STE ARKAN TRANS SARL
شركة ذات مسؤلية محدودة 

مقرها اإلجتماعي   : دوار الركيك 

الكدية البيضاء توالد تايمة 

تارودانت

السجل التجاري رقم 6275 

تارودانت.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

قررشركاء) ( ((4/29/(2(2 املؤرخ في)

الشركة مايلي:

-)حل نهائي للشركة.

-)املوافقة على تقرير املصفي.

-)املوافقة على حسابات التصفية.

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 

بتاريخ) بتارودانت  االبتدائية 

2)2)/13/12)تحت رقم)1362.

416 P

STE ARKAN TRANS SARL
شركة ذات مسؤلية محدودة 

مقرها اإلجتماعي   : دوار الركيك 

الكدية البيضاء توالد تايمة 

تارودانت

السجل التجاري رقم 6275 

تارودانت.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

قررشركاء) ( ((4/29/(2(2 املؤرخ في)

الشركة مايلي:

ذات) للشركة  مسبق  حل  (-

مسؤولية محدودة.

كمقر) االجتماعي  املقر  تحديد  (-

للتصفية.

املشيش) احمد  السيد  تعيين  (-

كمصفي للشركة.

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 

بتاريخ) بتارودانت  االبتدائية 

2)2)/13/12)تحت رقم)1359.

417 P

STE TRANS ZANAA SARL

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

والذي تم) ( املنعقد في2)2)/22/12)

بشركة) تغييرات  احدات  بموجبه 

(((«STE TRANS ZANAA SARL »

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

درهم و مقرها) ( (122.222 ( رتسماله)

 34 رقم) (4 تمزارت بلوك) االجتماعي):)

ايت ملو1 إنزكان

حيت اتفق على ما يلي):

البضائع) نقل  ( (: نشاط) إضافة 

لحساب الغير

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22/12/(2(2 في) إنزكان  االبتدائية 

تحت رقم)1715.

418 P

 FIDUCIAIRE ESCOMPTE

STE NECTALIA SARL شركة

ش. م. م

تحويل مقر الشركة 

بمقت�سى محضر الجمعية العامة)

االستثنائية بتاريخ):)2)2)/2/29) 

تقرر ما يلي):)

العنوان) إلى  الشركة  مقر  تحويل 

التالي):)إڭر مقورن دوار توڭناو جماعة)

واد الصفاء)اشتوكة ايت باها

تم إيداع امللف القانوني للشركة)

لدى املحكمة االبتدائية النزكان تحت)

رقم)1743)بتاريخ)2)2)/13/12.

419 P
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3CALL3 SARL
Société à responsabilité limitée

Au(capital(de 100.000 Dhs

RC(Casablanca : 450515

 نقل املقر االجتماعي
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

31)غشت2)2)،)قرر) املنعقد بتاريخ)

الجمع العام ما يلي:

 3CALL3 الشركة) مقر  تحويل 

SARL)إلى العنوان التالي):)19)،)شارع)

الروداني) شارع  زاوية  الزرقطوني 

4)مكتب رق:47)،44،45،46  الطابق)

املعاريف الدار البيضاء.

تعديل القانون ارسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت الرقم77)749.

420 P

تأمينات الجنوب)-)املغرب

كاسبا انجينييري
شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها : 122.222 درهم

السجل التجاري تكادير رقم 1253

ICE 001543852000097

IF 6949263

املقر االجتماعي : فيال الشافعي

ارحالن الدشيرة انزكان

بموجب عقد عرفي محرر بأكادير)

عقد) تم  (،(2(2 سبتمبر) (15 بتاريخ)

لشركة) العادي  غير  العام  الجمع 

«كاسبا انجينييري»،)التي قررت):

تغيير املسير.

تعديل االرتباط القانوني.

تسئلة مختلفة.

العام) الجمع  قرر  (: ارو1) القرار 

جاك،) ديسوتيل  السيد  تسمية 

المب) السيدة  يخلف  جديد  كمسير 

اندري املستقيلة.

العام) الجمع  قرر  (: الثاني) القرار 

بناء)على ما ذكر تغيير الفصل))4)من)

القانون ارسا�سي.

تسمية) (: الجديد) (4( الفصل)

املسير

(،15 على ما ذكر في الفصل) بناء)

سمي السيد ديسوتيل جاك،)كمسير)

للشركة ملدة غير محدودة ابتداء)من)

اليوم.

يشهد املسير بقبوله لهذه التسمية)

مشيرا إلى تنه ليس هناك تي تناقض)

تو تعارض مع هذه التسمية.

للمسير الحق بالتوقيع وحيدا تو)

تعيين نائبا له تو عكسه.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (9 بتاريخ) بانزكان  التجارية 

2)2))تحت رقم)2)17.

السجل التجاري رقم)1253.

421 P

 CABINET IDEHLI D’EXPERTISE ET DE

CONSEIL

مكتب ادحلي للخبرة واالستشارة

شارع موالي اسماعيل عمارة دار ايليغ

الطابق الثالث رقم)313-314)حي النهضة

تكادير

PALMA PESCA شركة
ش.م.م

الرتسما1 : 6.122.222 درهم

املقر االجتماعي : املحل رقم 14، 

مسجد النجاح، حي النجاح، تكادير

تغيير التوقيع االجتماعي
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

فبراير) (1( االستثنائي املنعقد بتاريخ)

2)2)،)تمت املصادقة على ما يلي):

الشركة ملزمة ب):

عبد) للسيد  املنفرد  التوقيع 

الهادي بعدي بالنسبة للعمليات التي)

يقل مبلغها عن)1.222.222)درهم.

عبد) السيدين  املزدوج  التوقيع 

 NODA MARTINو بعدي  الهادي 

JOSE LORENZO)بالنسبة للعمليات)

 1.222.222 مبلغها) يتجاوز  التي 

درهم.

القانون) من  (14 (: املادة) تعديل 

ارسا�سي.

تحيين القانون ارسا�سي.
ارسا�سي) القانون  على  املصادقة 

الجديد.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
سبتمبر) (16 بتاريخ) بأكادير  التجارية 

2)2))تحت رقم)72)96.
للخالصة والبيان
الحسين ادحلي

422 P

 CABINET IDEHLI D’EXPERTISE ET DE
CONSEIL

مكتب ادحلي للخبرة واالستشارة
شارع موالي اسماعيل عمارة ايليغ

الطابق الثالث رقم)313-314)حي النهضة)-)
تكادير

ESPAMAR QUALITY FISH
ش.م.م

الرتسما1 122.222 درهم
املقر االجتماعي : لدى شركة 

PALMA PESCA
املحل رقم 14، مسجد النجاح

حي النجاح، تكادير
تغيير التوقيع االجتماعي

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
فبراير) (1( االستثنائي املنعقد بتاريخ)

2)2)،)تمت املصادقة على ما يلي):
الشركة ملزمة بـ):

عبد) للسيد  املنفرد  التوقيع 
الهادي بعدي بالنسبة للعمليات التي)

يقل مبلغها عن)1.222.222)درهم)؛
عبد) السيدين  املزدوج  التوقيع 
 NODA MARTIN و) بعدي  الهادي 
JOSE LORENZO)بالنسبة للعمليات)
 1.222.222 مبلغها) يتجاوز  التي 

درهم.
القانون) من  (14 املادة) تعديل 

ارسا�سي)؛
تحيين القانون ارسا�سي.

ارسا�سي) القانون  على  املصادقة 
الجديد.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
سبتمبر) (16 بتاريخ) بأكادير  التجارية 

2)2))تحت رقم)77)96.
للخالصة والبيان
الحسين ادحلي

423 P

EDDAWIA MACHINE شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة

الرتسما1 االجتماعي: 122.222 

درهم

املقر االجتماعي: مركز سيدي مو�سى 

الحمري توالد تايمة

تعيين مسير جديد و توسيع هدف 
الشركة

الجمعية) محضر  بمقت�سى 

العامة االستثنائية))بتاريخ)12)شتنبر)

2)2)م،)تقرر ما يلي):

تعيين السيد حكيم وفقير مسيرا)

جديدا للشركة ملدة غير محدودة.

توسيع الهدف االجتماعي للشركة)

بزيادة نشاط تشغا1 مختلفة.

 42 و) (47 و) (17 و) (3 تعديل املواد)

من النظام ارسا�سي للشركة.

الجديد) ارسا�سي  النظام  تبني 

للشركة.

كتابة) لدى  تم  القانوني  اإليداع 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

 (2(2 تكتو8ر) (21 بتاريخ) بتارودانت 

تحت رقم:)1321.

424 P

 COMPLEXE DE PLEASANCE

 EL QODS

املقر االجتماعي: انزا املركز اكادير .

محضر الجمع العام االستثنائي)

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

قرر) ((2(2  /29/15 في) املؤرخ 

مساهمو الشركة ما يلي):)

التجاري) االسم  إضافة  (•

 RESTAURANT LES (- (: التالي)

.DINOSAURES

•)تحويل الشكل القانوني للشركة)

 (SNC) الجماعي) االسم  شركة  من 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

.(SARL(
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الشركة) رتسما1  في  زيادة  (•

(مليون) درهم) (1.912.222 بمقدار)

وتسعمائة وعشرة آالف درهم))ليرتفع)

 (.212.222 درهم إلى) (122.222 من)

الحساب) مع  باملقاصة  ودلك  درهم 

الجاري للشركاء.

الشركة) رتسما1  تخفيض  (•

من) ودلك  درهم  (1.912.222 بـ)

 122.222 إلى) درهم  ((.212.222

،)بامتصاص العجز املتراكم في) درهم)

حدود)1.912.222)درهم

•)تحيين النظام ارسا�سي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ثم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (22/12/(2(2 بتاريخ) ( باكادير)

رقم)96615. 
للخالصة والتذكير

قبا1 حسن

425 P

C.A CONSEIL

TOTISIAN  SARL AU

MODIFICATION

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

ثم بموجبه) ((9/26/(2(2 املؤرخ في)

  TOTISIAN((احدات تغييرات بشركة

  .5.222.222 رتسمالها) (SARLAU

درهم)

حيت قرر مايالي):

بمبلغ) الشركة  رتسما1  رفع 

من) تي  درهم  ((123((722 ( قدره)

  (6.3((.722 إلى) درهم  (5.222.222

درهم.)

تحين القانون ارسا�سي للشركة.)))))))))))))))

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  13/12/(2(2 في) بانزكان  االبتدائية 

تحت رقم)1742.  

426 P

شــركة اسهيل ترافو .ش.م.م. 
Sté OUSHIL TRAVAUX Sarl

رتس مالها)322.222)درهم

الغير) العام  الجمع  بمقت�سى 

العادي مؤرخ بتاريخ)2)2)/21/12

 STE OUSHIL TRAVAUX((لشركة

SARL)تقرر ما يلي):
الشركة) رتسما1  قيمة  رفع  (-1

من) لينتقل  درهم  بمبلغ722.222)

 1.222.222 إلى) درهم  (322.222
درهم،)باملقاصة مع الحساب الجاري)

درهم) (722.222 بمبلغ) للشركاء)

كل) قيمة  حصة  (7222 إلى) موزعة 

حصة)122)درهم لفائدة):

 6322 (: براهيم) اسهيل  السيد 

حصة.

السيد اسهيل علي)):)722)حصة.

ارسا�سي) القانون  تحيين  (-(

للشركة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بتاريخ) بأكادير  التجارية  املحكمة 

  9659( م تحت رقم) ((2(2  /27/12

سجل التجاري رقم771)1.

427 P

SOCIETE FILASRI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رتسمالها 15.222.222  درهم

الطابق ارو1 )5 تاسيال III تكادير 

س.ت تكادير 253 43

الزيادة في رتسما1 الشركة
تحديت القانون ارسا�سي

بمقت�سى قرار غير عادي للشركاء)

2)2))لقد تقرر) 11)شتنبر) ( مؤرخ في)

مايلي):
بواسطة) الشركة  رتسما1  -رفع 

إلى) (122.222 من) عينية  مساهمة 

  149.222 درهم بخلق) (15.222.222

درهم) (122 فئة) من  جديدة  حصة 

للحصة.

ارسا�سي) القانون  -تحديت 

للشركة.

-تخويل صالحيات

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (27 يوم) ركادير  التجارية 

2)2))تحت عدد)96591.
بيان مختصر.

428 P

 INTAUNE TRAV  SARL
 شركة ذات مسؤلية محدودة 

مقرها اإلجتماعي  : مركز تالوين  

تارودانت

السجل التجاري رقم 6329 

تارودانت.

ملحضر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

الجمعية العامة غير العادية لشركة))

بتاريخ) (INTAUNE TRAV SARL

تم االتفاق والترا�سي) (27/29/(2(2

على مايلي):))

الور�سي)) السيد رضوان  تفويت  (

522)حصة اجتماعية من تصل)522 

حصة لفائدة السيد محمد الور�سي.
البضائع) نقل  (: نشاط) زيادة  (-

لحساب الغير.

ودراسة) ( تجارة) (: حذف نشاط) (-

وتركيب تنظمة الري.

على) الور�سي  ايوب  حفاظ  (-

منصبه كمسير لشركة

الور�سي)) محمد  تعيين  (-

كمسيرجديد لشركة

-))تحيين النظام ارسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

تحت رقم) ((2(2/12/26 لتارودانت)

.13(2

429 P

 STE TG CIVIL SARL
تعديل

بموجب محضر الجمع العام الغير)

(،12/29/(2(2 بتاريخ) استثنائي 

تقررمايلي):

بيع) هروش  علي  قررالسيد  (-

حصة و السيد عثمان ازيل) ((5222

إلى السيد إسماعيل)) (5222 قرر بيع)

ازيل)

تصبح التوزيع الجديد للحصص)

على النحو التالي

 32222 ازيل) عثمان  السيد  (*

حصة.

*)السيد إسماعيل))ازيل))32222 

حصة

-استقالة السيد علي هروش من)

التسيير الشركة.

-تعيين السيد عثمان ازيل مسير)

لشركة

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بسمارة  االبتدائية  باملحكمة 

2/12/29)2))تحت رقم152 .

430 P

 STE SOLAB  SARL

بمقت�سى الجمع العام اإلسثنائي)

لشركة

املسؤولية) محدودة  شركة 

رتسمالها)122.222)درهم

اركانة) تجزئة  (: االجتماعي) مقرها 

بلوك)D)رقم)12)ايت ملو1 انزكان

املنعقد بتاريخ)2)2)/9/29))قرر)

ما يلي

طرف) من  حصة  (522 تفويت) (-

السيد) ( عمر باهمان لفائدة) ( السيد)

عبد هللا الركو.

الركو) هللا  عبد  السيد  تعيين  (-

كمسير وحيد للشركة.

-)تعديل الشكل القانوني للشركة)

الى) املسؤولية  محدودة  شركة  من 

ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الوحيد.

من) (1,(,7,2 الفصو1) تغيير  (-

النظام ارسا�سي للشركة)

باملحكمة) وضع  القانوني  اإليداع 

 1692 تحت رقم) ( اإلبتدائية بانزكان)

يوم)2)2)/26/12.

431 P
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 STE SERVICE COMMERCE 

GENERAL SARL AU
بيع حصص اجتماعية لشركة ذات 

مسؤولية محدودة
العام) الجمع  ملحضر  طبقا 

بايت) املؤرخ  للشركاء) االستثنائي 

لشركة) (12/29/(2(2 بتاريخ) ملو1 

 SERVICE COMMERCE GENERAL

مبلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 

عنوان) و  درهم  (122.222 رتسمالها)

مقرها االجتماعي دوار بنعنفرالقليعة))

ايت ملو1).

تقرر ما يلي):)))

)بيع)1222)حصة للسيد ابو يقين)

رشيد لصالح السيد بوستة رضوان)

مسير) و  وحيد  شريك  تسميته  و 

وحيد للشركة ووضع قانون تسا�سي)

التي) املسؤولية  املحدودة  للشركة 

سينظمها وحده.

للمجموعة) القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة) التجاري  بالسجل 

 174( رقم) تحت  انزكان  االبتدائية 

بتاريخ)2)2)/13/12.

432 P

FORRENT شركة  ش.م.م
تفويت حصص تعين  مسير  و تعديل 

قوانين الشركة
العام) الجمع  مداوالت  بمقت�سى 

االجتماعي) باملقر  املنعقد  االستثنائي 

قرر) (21/12/(2(2 بتاريخ) للشركة 

FORRENT)رتسمالها) ( ( شركاء)شركة)

122.222)درهم))ما يلي:)

تفويت))1222)حصة من فئة)122 

درهم))للواحدة من مجموع الحصص))

اكراو�سي رشيد)) السيد  يمتلكها  التي 

و) مسعود  ارجدا1  السيد  لفائدة 

السيدة املساتي حنان.

الشركة)) رتسما1  تصبح  و8ذلك 

درهم) (122.222 في) حدد  الذي 

مقسمة إلى))1222)حصة كارتي:

 522 مسعود) ارجدا1  السيد 

حصة بقيمة)52.222)درهم.

السيدة املساتي حنان)522)حصة)))

بقيمة)52.222)درهم.

رشيد) اكراو�سي  السيد  استقالة 

من منصبه كمسير للشركة.

تعين السيد ارجدا1 مسعود مسير)

للشركة ملدة غير محدودة).

التوقيع))لدى املؤسسات البنكية)

من طرف السيد ارجدا1 مسعود و)

السيدة املساتي حنان..

للشركة) القانونية  الصفة  تغيير 

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

مسؤولية) ذات  شركة  إلى  وحيد 

محدودة.)

وقد تم اإليداع باملحكمة التجارية)

 22/12/(2(2 بتاريخ) اكادير  بمدينة 

تحت عدد)96622،)السجل التجاري)

رقم)37525.

433 P

STE ALDOMAT
استدراك خطإ وقع في الجريدة 

الرسمية عدد 5634

بدال من):)احمد الفاضلي.

يعوض ب حسن تليلت.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

بأكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)2))تغسطس)2)2))تحت رقم)

.96219

434 P

سليمانت للنقل
طبقا للعقد العرفي املؤرخ بتاريخ)

انظمة) تعديل  تم  ((1/29/(2(2

شركة سليمانت للنقل كما يلي

°1))تفويت)522)سهم التي يمتلكها)

السيد) الى  اجبو  سعيد  (: السيد)

معطسيم كرام

°)))تعديل نشاط الشركة باضافة))

نقل االمتعة لحساب الغير

°3))تحيين انظمة الشركة))

االيداع) تم  القانوني:) اإليداع 

الضبط) بكتابة  للشركة  القانوني 

باملحكمة االبتدائية بتارودانت تحت)

رقم)1356)بتاريخ)13)اكتو8ر)2)2).

435 P

TAGHAZOUT SURF DREAM

 SARL

للجمع) العرفي  العقد  بمقت�سى 

بتاريخ) املؤرخ  العادي  العام 

2)2)/11/22.)قرر الشركاء)مايلي؛

-)تصفية مسبقة للشركة

-)تعيين السيد عاد1 او زيد.)للقيام)

بإجراءات التصفية

-)تحديد مقر التصفية في العنوان)

املسجد) قرب  املركز  :تغازوت  التالي)

اكادير

)تم االيداع القانوني لدى املحكمة)

 95456 رقم) تحت  ركادير  التجارية 

بتاريخ)2)2)/12/22.

436 P

 STE CHILDOR SARL

شركة محدودة املسؤولية رتسمالها 

122.222  درهم

مقرها االجتماعي : حي الزيتون رقم 

77) بلوك E تكوين اكادير 

)الجمع العام اإلسثنائي) بمقت�سى)

 STE CHILDOR SARL(لشركة

املنعقد بتاريخ)2)2)/27/29)قرر)

ما يلي

حي) ( من) ( تغيير عنوان الشركة) (-

تكوين) (E بلوك) ((77 رقم) الزيتون 

اكادير الى):)

امال1 رقم)K 372)انزكان

-)املوافقة على تفويت)522)حصة)

ازواوض) محمد  ( السيد) طرف  من 

لفائدة))السيد الحسين اشكون

ازواوض) محمد  السيد  تعيين  (-

كمسير وحيد للشركة.

-)تعديل الشكل القانوني للشركة)

املسؤولية ذات) من شركة محدودة 

الشريك الوحيد إلى شركة محدودة)

املسؤولية.

باملحكمة) وضع  القانوني  اإليداع 

التجارية باكادير))تحت رقم)))96673 

يوم)2)2)/13/12.

437 P

 SOFT CONNECT شركة
حي اسايس بلوك 3 درب 1 رقم ) 

تكوين اكادير

العادي) غير  العام  الجمع  خال1 

2)2)/17/29)تم اتخاذ) املنعقد يوم)

القرار بشان التغييرات التالية):))

1)-)تغيير رتسما1 الشركة):

من)122.222)درهم إلى)22.222) 

درهم

الشركاء)) حصة  تصبح  وهكذا 

الشكل) على  مقسمة  حصة)) ((222

التالي:

شكيب) الهادي  محمد  ( السيد)

222))حصة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية باكادير بتاريخ)2)2)/22/12 

تحت رقم)96611.

438 P

 MIND INTELLIGENCE

PRIVATE
إشعار بتعديل

الجمعية) قرار  محضر  و8موجب 

العامة غير العادية للمساهمين بتاريخ)

 Mind» شركة) قررت  (4/11/(219

Intelligence Private»)ما يلي:

-)التسجيل في السجل التجاري:

املغربي) املعهد  التجارية:) العالمة 

للكوتشينغ والتكوين اإلحترافي)

IMCFP(:اختصار

رئيس) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

قلم محكمة إنزكان االبتدائية تحت
رقم)4417)بتاريخ)219)/11/)).

439 P
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 STE SALAMA CONTROLE

INDUSTRIEL SARL

تحويل و توزيع تسهم الشريك 

الفقيد الساكن الحاج تحمد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

2)2)/4/29))تقرر مايلي:

الساكن) السيد:) وفاة  اتبات  تم 

بتاريخ) املتوفي  تحمد  الحاج 

الشركاء) تحد  ((2/24/(2(2

املؤسسين لشركة))*سالمة كونطرو1)

الكائنة برقم) اندوسترييل ش.م.م.م*)

السالم) رياض  حي  الكرامة  زنقة  (7

تكادير.

تحويل وتوزيع تسهم الفقيد من)

عددها) البالغ  و  الشركة  رتسما1 

22)1)سهم لفائدة تبنائه الورثة مع)

من القانون) (7 و) (6 تعديل الفصلين)

على) سيكون  و  للشركة  ارسا�سي 

النحو التالي:

السيد الساكن محمد))))))))))))322 

حصة

السيد الساكن توفيق)))))))))))322 

حصة

السيدة الساكن جميلة))))))))))152 

حصة

السيدة الساكن حنان)))))))))))152 

حصة

السيد الساكن خالد))))))))))))322 

حصة

باإلضافة إلى تسهم السيد نداود)

الثاني) املؤسس  و  الشريك  تحمد 

للشركة و البالغ عددها)22)1)حصة.)

الشركة) رتسما1  مجموع  ( ليصبح)

422))حصة.

تحمد) نداود  السيد  .تعيين  (3

كمسير للشركة إلى تجل غير مسمى مع)

من القانون) (1( تعديل الفصل رقم)

ارسا�سي للشركة.

.منح صالحية التوقيع اروراق) (4
تحمد) نداود  للسيدين  البنكية 

والساكن توفيق.
القانوني) الفصل  .تعديل  (5

للشركة).
باملحكمة) تم  القانوني:) اإليداع 
 1(/12/(2(2 )بأكاديريومه) التجارية)
السجل) رقم  (9664( عدد) تحت 

التجاري)11363.
440 P

STE  AZOR BOIS SA
تعديل القانون ارسا�سي 

للشركة ومالءمته
قررت) مداوالتها  إثر  على  (: توال)
الجمعية الغير عادية ملساهمي شركة)
AZOR BOIS،)شركة مجهولة االسم،)
بمجلس إداري،)رتسمالها)1.222.222 
 32 االجتماعي) مقرها  يوجد  درهما،)
شارع القا�سي عياض الحي الصناعي)
التجاري) بالسجل  مقيدة  اكادير،)
التجارية) املحكمة  لدى  (3395 رقم)
غشت) ((2 بتاريخ) املنعقدة  ركادير،)

2)2))ما يلي):)
القانون) بنود  بعض  تعديل 
ارسا�سي للشركة املتعلقة بالتفويتات)
تحيين القانون ارسا�سي ومالءمته)
مع اخر تعديالت القانون رقم)17-95 
القانوني) ( اإليداع) تم  (: ثانيا)
 26 باملحكمة التجارية ركادير بتاريخ)

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)96573 
ملخص قصد النشر)

الرئيس

441 P

 STE LES GRANDS MOULINS
DE TIZNIT

تعديل القانون ارسا�سي 
للشركة ومالءمته

قررت) مداوالتها  إثر  على  (: توال)
ملساهمي) عادية  الغير  الجمعية 
 LES GRANDS MOULINS شركة)
مجهولة) شركة  (،DE TIZNIT
رتسمالها) إداري،) بمجلس  االسم،)
مقرها) يوجد  درهما،) (42.222.222
تافراوت) طريق  (1 بكلم) االجتماعي 

التجاري) بالسجل  مقيدة  تزنيت،)

االبتدائية) املحكمة  لدى  ((5/1 رقم)

غشت) ((9 بتاريخ) املنعقدة  لتزنيت،)

2)2))ما يلي):)

القانون) بنود  بعض  تعديل 

ارسا�سي للشركة املتعلقة بالتفويتات)

تحيين القانون ارسا�سي ومالءمته)

مع اخر تعديالت القانون رقم)17-95 

القانوني) ( اإليداع) تم  (: ثانيا)

باملحكمة االبتدائية لتزنيت بتاريخ)2) 

شتنبر)2)2))تحت رقم)622
ملخص قصد النشر)

الرئيس

442 P

 STE AZROU MATERIAUX

 SA

تعديل القانون ارسا�سي 
للشركة ومالءمته

قررت) مداوالتها  إثر  على  (: توال)

الجمعية الغير عادية ملساهمي شركة)

شركة) (،AZROU MATERIAUX

إداري،) بمجلس  االسم،) مجهولة 

يوجد) درهما،) (5.222.222 رتسمالها)

طريق) (3.5 بكلم) االجتماعي  مقرها 

بيوكرى)–)تيت ملو1،)مقيدة بالسجل)

املحكمة) لدى  (937 رقم) التجاري 

التجارية ركادير،)املنعقدة بتاريخ)2) 

غشت)2)2))ما يلي):)

القانون) بنود  بعض  تعديل 

ارسا�سي للشركة املتعلقة بالتفويتات)

تحيين القانون ارسا�سي ومالءمته)

مع اخر تعديالت القانون رقم)17-95 

القانوني) ( اإليداع) تم  (: ثانيا)

 26 باملحكمة التجارية ركادير بتاريخ)

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)96574 
ملخص قصد النشر)

الرئيس)

443 P

STE ESCOMPTE SARL

 COMPTABLE AGREE

 IMMEUBLE MASROUR AVENUE 4

HASSAN II BIOUGRA

 STE TAWSISANT شركة

FIRST SARL

ش. م. م

تغيير التسمية وتعيين املسير
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

العام) الجمع  قرر  (5/12/(2(2

االستثنائي ما يلي):

تغيير التسمية):)تم تغيير التسمية)

 STE AZRAE VERDE(:(لتصبح كالتالي

(: SARL)(الشهادة السلبية تحت رقم)

193319))بتاريخ)2)2)/12/)2).

تم تعيين السيدة) (: تعيين املسير)

للبطاقة) الحاملة  الراحيلي  مليكة 

كمسيرة) (JB 392975 (: الوطنية رقم)

تم) محددة.فيما  غير  ملدة  للشركة 

تعيين السيد خالد الراحيلي الحامل)

 JB (99492 (: للبطاقة الوطنية رقم)

بالنيابة.

القانوني) امللف  ايداع  تم  (- (6

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  للشركة 

بتاريخ) (1744 رقم) تحت  إنزڭان 

.(2(2/12/13

444 P

 STEADY LIFT

 INTERNATIONAL

 Ex. ARK GLOBAL SARL A.U 

Au(capital(de : 100.000 Dhs

 SIEGE(SOCIAL : 265

 BOULEVARD ZERKTOUNI

ETAGE 9 N°92 CASABLANCA

RC(Casablanca : 397831

تغيير اسم الشركة
القرارات) محضر  بمقت�سى 

بتاريخ) الصادرة  االستثنائية 

2)2)/17/22،)قرر املساهم الوحيد)

ما يلي:)
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كان) الذي  الشركة  اسم  تغيير  (-

إلى) (ARK GLOBAL سابقا) يسمى 

 STEADY LIFT INTERNATIONAL

ارسا�سي) القانون  تعديل  (-

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

 (2(2 تكتو8ر) (1( بتاريخ) البيضاء)

تحت الرقم)94)749.
من تجل النسخة والبيان

حرر بالدار البيضاء)بتاريخ

445 P

STE PANI CALDO
 Société à responsabilité limitée

 d’associé unique

Au(capital(de : 100.000,00 DHS 

 Siège(social : MAGASIN  N° 1

REZ DE CHAUSSEE

 BOULEVARD TITOUAN BLOC

13, N° 585

HAY MOHAMMADI 

.AGADIR

 عقد التسيير الحـر
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

السيد) بين  واملبرم  (،22/27/(2(2

املمثل) بصفته  هللا  عبد  غفيري 

(«PANI CALDO» لشركة) القانوني 

التجاري) بالسجل  املسجلة  ش.م.م،)

تحت) بأكادير  التجارية  باملحكمة 

 toscano» شركة) و  (،(7455 عدد)

بالسجل) مسجلة  ش.م.م  («service

بأكادير) التجارية  باملحكمة  التجاري 

يسير) بموجبه  (،43371 عدد) تحت 

الطرف الثاني،)في إطار التسيير الحر،)

هو) الذي  التجاري  ارصل  جميع 

واملتواجد) بتزيريا  و  عبارة عن مقهى 

حي) (،I  26 بقعة) (،3 و) (( باملحل رقم)

شهرا) (6 ملدة) ذلك  و  اكادير،) الهدى 

وتنتهي في) (29/27/(2(2 تبتدئ من)

.31/1(/(2(2

446 P

THE BRITISH CENTRE
SARL

RC : 30847

املنعقد) العام  الجمع  من  بقرار 

تمت) ((2(2 تغسطس) ((2 بتاريخ)

املصادقة على ما يلي):

 MIGUEL السيد) استقالة 

 SANCHEZ INFANTE PADILLA

من تسيير شركة بريتيش سنتر.

الجامعي) امبارك  السيد  تعيين 

ملدة) سنتر  بريتيش  لشركة  مسيرا 

منحه جميع) مع  تلقائيا  تجدد  سنة 

الشركة) وإدارة  لتسيير  الصالحيات 

بتوقيعه الوحيد.

تم اإليدع القانوني لدى السجل)

التجارية) باملحكمة  التجاري 

تكتو8ر) (13 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

2)2))تحت عدد)749452.

447 P

استيثاقية ميموزا

مكتب قانوني للمحاسبة)

التحكيم التجاري الدولي والوساطة

الطابق ارو1 إقامة بالروزا رقم)3)القنيطرة

الهاتف):))237.37.65.9

د.س..و ترانس
شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها : 122222 درهم 

مقرها اإلجتماعي : 3) شارع تنوا1 

عمارة فلوري 11 مكتب رقم 4 

القنيطرة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 (2(2 سبتمبر) (17 بالقنيطرة بتاريخ)

 (2(2 سبتمبر) ((3 بتاريخ) واملسجل 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بمسير منفرد بميزاتها التالية:

ترانس) د.س.و  (: التسمية)

ش.د.م.م.ش.م.

الهدف):

نقل ارشخاص

شارع تنوا1) ((3 (: املقر اإلجتماعي)

 4 رقم) مكتب  (11 فلوري) عمارة 

القنيطرة.

املدة):)99)سنة.

الرتسما1):)حدد في مبلغ)122.222 

من) 1.222حصة  إلى) مقسم  درهم 

درهم للحصة كلها مكتتبة) (122 فئة)

ومؤداة بكاملها وموزعة على املساهم)

املنفرد.
:)السيد الياس الدرقاوي)) التسيير)

مغربي مزداد بتاريخ)2)ديسمبر)1992 

غير) ملدة  منفرد  مسير  بالقنيطرة 

محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

التسجيل تم باملحكمة اإلبتدائية)

بتاريخ) (56.421 بالقنيطرة تحت رقم)

5)تكتو8ر)2)2).
لإلشارة والتنبيه

448 P

استيثاقية ميموزا

مكتب قانوني للمحاسبة)

التحكيم التجاري الدولي والوساطة

الطابق ارو1 إقامة بالروزا رقم)3)القنيطرة

الهاتف):))237.37.65.9

ب.ن.ج.م ترانس
شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها : 122222درهم 

مقرها اإلجتماعي : )3)1 بئر رامي 

الجنوب القنيطرة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 (2(2 سبتمبر) ((5 بالقنيطرة بتاريخ)

 (2(2 تكتو8ر) (5 بتاريخ) واملسجل 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بمسير منفرد بميزاتها التالية:

ترانس) ب.ن.ج.م   : التسمية)

ش.د.م.م.ش.م.

الهدف):

نقل ارشخاص

بئر رامي) (1(3( (: املقر اإلجتماعي)

الجنوب القنيطرة

)املدة):)99)سنة.

الرتسما1):)حدد في مبلغ)122.222 

من) 1.222حصة  إلى) مقسم  درهم 

درهم للحصة كلها مكتتبة) (122 فئة)

ومؤداة بكاملها وموزعة على املساهم)

املنفرد.

محمد)) بنجاني  السيد  (: التسيير)

بمشرع) (1964 بتاريخ) مزداد  مغربي 

غير) ملدة  منفرد  مسير  بلقصيري 

محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

التسجيل تم باملحكمة اإلبتدائية)

بتاريخ) (56.541 بالقنيطرة تحت رقم)

)1)تكتو8ر)2)2).
لإلشارة والتنبيه

449 P

استيثاقية ميموزا

مكتب قانوني للمحاسبة

التحكيم التجاري الدولي والوساطة

الطابق ارو1 تقامة بال روزا رقم)3)القنيطرة

الهاتف):))23737659

بغداد لوجيستيك الكترونيك
شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : محل رقم 7 

تجزئة ارمل بلوك ب إقامة العرعار، 

القنيطرة

تاسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 (2(2 سبتمبر) ((3 بالقنيطرة بتاريخ)

(،(2(2 سبتمبر) ((2 واملسجل بتاريخ)

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

بميزاتها) منفرد  بمسير  محدودة 

التالية):

لوجيستيك) بغداد  (: التسمية)

الكترونيك ش ذ م م ش م.

الهدف):)الستائر وديكور.

 7 رقم) محل  (: االجتماعي) املقر 

تجزئة ارمل بلوك ب إقامة العرعار)

القنيطرة.
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املدة):)99)سنة,

الراسما1 حدد في مبلغ)122.222 

من) حصة  (1222 إلى) مقسم  درهم 

درهم للحصة كلها مكتتبة) (122 فئة)

ومؤداة بكاملها وموزعة على املساهم)

املنفرد.

السيد وليد عبد عبيد) (: التسيير)

يوليو) (2 ا1 يودة عراقي مزداد بتاريخ)

بالعراق مسير منفرد ملدة غير) (1969

محدودة.

السنة املالية من فاتح يناير إلى)31 

ديسمبر.

التسجيل):)تم باملحكمة االبتدائية)

بتاريخ) (56.443 بالقنيطرة تحت رقم)

6)تكتو8ر)2)2).

450 P

استيثاقية ميموزا

مكتب قانوني للمحاسبة

التحكيم التجاري الدولي والوساطة

الطابق ارو1 تقامة بال روزا رقم)3)القنيطرة

الهاتف):))23737659

ترانس لكماد

عديالت قانونية

حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 (2(2 سبتمبر) (( بتاريخ) بالقنيطرة 

(،(2(2 سبتمبر) (4 بتاريخ) واملسجل 

لكماد) ترانس  شركة  مساهم  قرر 

ما يلي):

االجتماعي) النشاط  توسيع 

للشركة.

نقل ارشخاص.

قانون) من  (3 البند) تعديل 

الشركات.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)6)تكتو8ر)

2)2)،)تحت رقم)79.494.

451 P

BT WORKS & SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
مقرها االجتماعي : تجزئة رقم 35 
البرج الطابق الثالث، طريق عين 

الشقف فاس
رقم السجل التجاري : 431)5

حل شركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
(،(2(2 سبتمبر) من  (16 في) املؤرخ 
املسؤولية) ذات  الشركة  حل  تقرر 
 BT WORKS(املحدودة بشريك وحيد
SERVICE)&)مبلغ راسمالها)122.222 
(: االجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
البرج الطابق الثالث) (35 تجزئة رقم)
املغرب،) فاس  الشقف  عبن  ريق 
نتيجة لعدم امتالك الشركة للسيولة)

الكافية.
وحدد مقر التصفية بتجزئة رقم)
البرج الطابق الثالث طريق عين) (35

الشقف فاس.
(: وعين السيد باها طارق وعنوانه)
تازة) (24 رقم) (27 حي الليمون عمارة)

املغرب كمصفي للشركة.
الحدودة) االقتضاء) وعند 
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) ومحل  املخابرة  محل  لهم 
بالتصفية) العقود والوثائق املتعلقة 
 27 حي الليمون عمارة) (: إلى العنوان)

رقم)24)تازة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (13 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2)2)،)تحت رقم)2)3/2)6).
452 P

VALORIS MANAGEMENT
355)طريق الجديدة،)الدار البيضاء

 FCP EMERGENCE
TRESORERIE

العامة) بموجب محضر الجمعية 
يونيو) (11 في) املنعقدة  العادية  غير 
من) املقدم  للطلب  ونظرا  ((212
 VALORIS التدبير) مؤسسة  طرف 
واملؤسسة) (MANAGEMENT
للهيأة) (،CDG CAPITAL الوديعة)
 AMMC الرساميل) لسوق  املغر8ية 

 FCP EMERGENCE قبو1) بغية 

TRESORERIE)بتاريخ)))يناير)219)،)

ونظرا للقبو1 املمنوح من طرف الهيأة)

 AMMC الرساميل) لسوق  املغر8ية 

رقم) تحت  (،(2(2 يوليو) ((2 بتاريخ)

الصندوق) تكوين  تم  (،GP(2226

املميزات) حسب  للتوظيف  املشترك 

التالية):

املشترك) الصندوق  تسمية 

 FCP EMERGENCE للتوظيف)

.TRESORERIE

مشترك) صندوق  (: الترتيب)

.Monétaire(«للتوظيف)«نقودية

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

اإليداع بكتابة الضبط لدى املحكمة)

التجارية للوثائق املشار إليها في املادة)

للقانون رقم) الظهير املصدر  من  ((6

 1993 1))سبتمبر) بتاريخ) (1-93-(13

الجماعي) التوظيف  بهيئات  املتعلق 

تعديله) تم  كما  املنقولة  بالقيم 

وتتميمه.

امللكية) وحصص  املوجودات 

املشتركة):)املبلغ ارصلي املجمع قصد)

تكوين الصندوق املشترك للتوظيف)

درهم) (1.222.222 مبلغ) إلى  يرتفع 

املقسم إلى)1222)حصة.

املكتتبون اروائل هم):

 VALORIS MANAGEMENT

999.222)درهما.

 CAPITAL GESTION GROUP

1.222)درهم.

بمبلغ) ارصلي  املبلغ  تكوين  تم 

نضيا) بالدفع  درهم  (1.222.222

(2))درهم بالتقدمات العينية) وصفر)

بالشروط املنصوص عليها في الظهير)

املصدر للقانون السالف الذكر.

 VALORIS (: التدبير) مؤسسة 

(،355 الكائنة) (،MANAGEMENT

طريق الجديدة،)الدار البيضاء.

 CDG (: الوديعة) املؤسسة 

الحسن،) موالي  ساحة  (CAPITAL

عمارة املامونية،)الر8اط.

 VALORIS (: التسويق) شبكة 

 CAPITALو (MANAGEMENT

GESTION GROUP)الكائنتين)355،)

طريق الجديدة،)الدار البيضاء.

 KPMG (: للحسابات) املراقب 

عزيز) السيد  طرف  من  املمثلة 

تم تعيينه) خبير محاسب،) الخطابي،)

كمراقب تو1 للحسابات ملهام مدتها)

ثالث)(3))سنوات مالية بعد املصادقة)

لسوق) املغر8ية  الهيأة  طرف  من 

الرساميل.

من فاتح) (: السنة املالية للشركة)

يناير إلى)31)ديسمبر من نفس السنة،)

التي) ارولى  املالية  السنة  باستثنائ 

بكتابة) اإليداع  تاريخ  من  ستبتدئ 

الضبط لدى املحكمة التجارية،)دون)

تجاوز)12)شهرا.

ملستندات) القانوني  اإليداع  تم 

الشركة بكتابة الضبط لدى املحكمة)

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

5)تكتو8ر)2)2)،)تحت رقم)742323.

453 P

VALORIS MANAGEMENT

355)طريق الجديدة،)الدار البيضاء

FCP EV CAT

العامة) بموجب محضر الجمعية 

ديسمبر) ((6 غير العادية املنعقدة في)

من) املقدم  للطلب  ونظرا  (،(219

 VALORIS التدبير) مؤسسة  طرف 

واملؤسسة) (MANAGEMENT

الوديعة القرض العقاري والسياحي،)

الرساميل) لسوق  املغر8ية  للهيأة 

 FCP EV CAT قبو1) بغية  (AMMC

ونظرا) (،(2(2 يناير) (12 بتاريخ)

الهيأة) طرف  من  املمنوح  للقبو1 

 AMMC الرساميل) لسوق  املغر8ية 

رقم) تحت  (،(2(2 2))يوليو) بتاريخ)

الصندوق) تكوين  تم  (،GP(2223

املميزات) حسب  للتوظيف  املشترك 

التالية):
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املشترك) الصندوق  تسمية 

.FCP EV CAT(للتوظيف

مشترك) صندوق  (: الترتيب)

.Obligations OMLT(للتوظيف

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

اإليداع بكتابة الضبط لدى املحكمة)

التجارية للوثائق املشار إليها في املادة)

للقانون رقم) الظهير املصدر  من  ((6

 1993 1))سبتمبر) بتاريخ) (1-93-(13

الجماعي) التوظيف  بهيئات  املتعلق 

تعديله) تم  كما  املنقولة  بالقيم 

وتتميمه.

امللكية) وحصص  املوجودات 

املشتركة):)املبلغ ارصلي املجمع قصد)

تكوين الصندوق املشترك للتوظيف)

درهم) (1.222.222 مبلغ) إلى  يرتفع 

املقسم إلى)1222)حصة.

املكتتبون اروائل هم):

 VALORIS MANAGEMENT

999.222)درهما.

 CAPITAL GESTION GROUP

1.222)درهم.

بمبلغ) ارصلي  املبلغ  تكوين  تم 

نضيا) بالدفع  درهم  (1.222.222

(2))درهم بالتقدمات العينية) وصفر)

بالشروط املنصوص عليها في الظهير)

املصدر للقانون السالف الذكر.

 VALORIS (: التدبير) مؤسسة 

(،355 الكائنة) (،MANAGEMENT

طريق الجديدة،)الدار البيضاء.

القرض) (: الوديعة) املؤسسة 

شارع) (127 والسياحي،) العقاري 

الحسن الثاني،)الدار البيضاء.

 VALORIS (: التسويق) شبكة 

(،355 والكائن) (MANAGEMENT

طريق الجديدة،)الدار البيضاء.

 KPMG (: للحسابات) املراقب 

محمد) السيد  طرف  من  املمثلة 
تم) محاسب،) خبير  غالب،) رضوان 

تعيينه كمراقب تو1 للحسابات ملهام)

بعد) مالية  سنوات  ((3) ثالث) مدتها 

املغر8ية) الهيأة  طرف  من  املصادقة 

لسوق الرساميل.

من فاتح) (: السنة املالية للشركة)
يناير إلى)31)ديسمبر من نفس السنة،)
التي) ارولى  املالية  السنة  باستثناء)
بكتابة) اإليداع  تاريخ  من  ستبتدئ 
الضبط لدى املحكمة التجارية،)دون)

تجاوز)12)شهرا.
ملستندات) القانوني  اإليداع  تم 
الشركة بكتابة الضبط لدى املحكمة)
بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
5)تكتو8ر)2)2)،)تحت رقم)742329.
454 P

VALORIS MANAGEMENT
355)طريق الجديدة،)الدار البيضاء

 FCP EMERGENCE
OBLIHORIZON

الجمعية) محضر  بموجب 
في) املنعقدة  العادية  غير  العامة 
للطلب) ونظرا  (،(2(2 ( يناير) (6
التدبير) مؤسسة  طرف  من  املقدم 
 VALORIS MANAGEMENT
واملؤسسة الوديعة القرض العقاري)
لسوق) املغر8ية  للهيأة  والسياحي،)
 FCP بغية قبو1) (AMMC الرساميل)
 EMERGENCE OBLIHORIZON
ونظرا) (،(2(2 يناير) (12 بتاريخ)
الهيأة) طرف  من  املمنوح  للقبو1 
 AMMC الرساميل) لسوق  املغر8ية 
رقم) تحت  (،(2(2 2))يوليو) بتاريخ)
الصندوق) تكوين  تم  (،GP(2224
املميزات) حسب  للتوظيف  املشترك 

التالية):
املشترك) الصندوق  تسمية 
 FCP EMERGENCE للتوظيف)

.OBLIHORIZON
مشترك) صندوق  (: الترتيب)

.Obligations OMLT(للتوظيف
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
اإليداع بكتابة الضبط لدى املحكمة)
التجارية للوثائق املشار إليها في املادة)
للقانون رقم) الظهير املصدر  من  ((6
 1993 1))سبتمبر) بتاريخ) (1-93-(13
الجماعي) التوظيف  بهيئات  املتعلق 
تعديله) تم  كما  املنقولة  بالقيم 

وتتميمه.

امللكية) وحصص  املوجودات 

املشتركة):)املبلغ ارصلي املجمع قصد)

تكوين الصندوق املشترك للتوظيف)

درهم) (1.222.222 مبلغ) إلى  يرتفع 

املقسم إلى)1222)حصة.

املكتتبون اروائل هم):

 VALORIS MANAGEMENT

999.222)درهما.

 CAPITAL GESTION GROUP

1.222)درهم.

بمبلغ) ارصلي  املبلغ  تكوين  تم 

نضيا) بالدفع  درهم  (1.222.222

(2))درهم بالتقدمات العينية) وصفر)

بالشروط املنصوص عليها في الظهير)

املصدر للقانون السالف الذكر.

 VALORIS (: التدبير) مؤسسة 

(،355 الكائنة) (،MANAGEMENT

طريق الجديدة،)الدار البيضاء.

القرض) (: الوديعة) املؤسسة 

شارع) (127 والسياحي،) العقاري 

الحسن الثاني،)الدار البيضاء.

 VALORIS (: التسويق) شبكة 

(،355 والكائن) (MANAGEMENT

طريق الجديدة،)الدار البيضاء.

 KPMG (: للحسابات) املراقب 

محمد) السيد  طرف  من  املمثلة 

تم) محاسب،) خبير  غالب،) رضوان 

تعيينه كمراقب تو1 للحسابات ملهام)

بعد) مالية  سنوات  ((3) ثالث) مدتها 

املغر8ية) الهيأة  طرف  من  املصادقة 

لسوق الرساميل.

من فاتح) (: السنة املالية للشركة)

يناير إلى)31)ديسمبر من نفس السنة،)

التي) ارولى  املالية  السنة  باستثناء)

بكتابة) اإليداع  تاريخ  من  ستبتدئ 

الضبط لدى املحكمة التجارية،)دون)

تجاوز)12)شهرا.

ملستندات) القانوني  اإليداع  تم 

الشركة بكتابة الضبط لدى املحكمة)

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

5)تكتو8ر)2)2)،)تحت رقم)742322.

455 P

VALORIS MANAGEMENT

355)طريق الجديدة،)الدار البيضاء

 FCP EMERGENCE OBLIG

COURT TERME
العامة) بموجب محضر الجمعية 

يونيو) (11 في) املنعقدة  العادية  غير 

من) املقدم  للطلب  ونظرا  (،(212

 VALORIS التدبير) مؤسسة  طرف 

واملؤسسة) (MANAGEMENT

للهيأة) وفابنك،) التجاري  الوديعة 

 AMMC الرساميل) لسوق  املغر8ية 

 FCP EMERGENCE قبو1) بغية 

بتاريخ) (OBLIG COURT TERME
للقبو1) ونظرا  (،(212 7))يوليو)

املغر8ية) الهيأة  طرف  من  املمنوح 

بتاريخ) (AMMC الرساميل) لسوق 

رقم) تحت  (،(2(2 3))يوليو)
الصندوق) تكوين  تم  (،GP(2299

املميزات) حسب  للتوظيف  املشترك 

التالية):

املشترك) الصندوق  تسمية 

 FCP EMERGENCE للتوظيف)

.OBLIG COURT TERME

مشترك) صندوق  (: الترتيب)

.Obligations OCT(للتوظيف

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

اإليداع بكتابة الضبط لدى املحكمة)

التجارية للوثائق املشار إليها في املادة)

للقانون رقم) الظهير املصدر  من  ((6

 1993 1))سبتمبر) بتاريخ) (1-93-(13

الجماعي) التوظيف  بهيئات  املتعلق 

تعديله) تم  كما  املنقولة  بالقيم 

وتتميمه.

امللكية) وحصص  املوجودات 

املشتركة):)املبلغ ارصلي املجمع قصد)

تكوين الصندوق املشترك للتوظيف)

درهم) (1.222.222 مبلغ) إلى  يرتفع 

املقسم إلى)1222)حصة.

املكتتبون اروائل هم):

 VALORIS MANAGEMENT

999.222)درهما.

 CAPITAL GESTION GROUP

1.222)درهم.
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بمبلغ) ارصلي  املبلغ  تكوين  تم 
نضيا) بالدفع  درهم  (1.222.222
(2))درهم بالتقدمات العينية) وصفر)
بالشروط املنصوص عليها في الظهير)

املصدر للقانون السالف الذكر.
 VALORIS (: التدبير) مؤسسة 
(،355 الكائنة) (،MANAGEMENT

طريق الجديدة،)الدار البيضاء.
التجاري) (: الوديعة) املؤسسة 
وفابنك،)))شارع موالي يوسف،)الدار)

البيضاء.
 VALORIS (: التسويق) شبكة 
 CAPITALو ( (MANAGEMENT
GESTION GROUP)الكائنتين)355،)

طريق الجديدة،)الدار البيضاء.
 KPMG (: للحسابات) املراقب 
عزيز) السيد  طرف  من  املمثلة 
تم تعيينه) خبير محاسب،) الخطابي،)
كمراقب تو1 للحسابات ملهام مدتها)
ثالث)(3))سنوات مالية بعد املصادقة)
لسوق) املغر8ية  الهيأة  طرف  من 

الرساميل.
من فاتح) (: السنة املالية للشركة)
يناير إلى)31)ديسمبر من نفس السنة،)
التي) ارولى  املالية  السنة  باستثناء)
بكتابة) اإليداع  تاريخ  من  ستبتدئ 
الضبط لدى املحكمة التجارية،)دون)

تجاوز)12)شهرا.
ملستندات) القانوني  اإليداع  تم 
الشركة بكتابة الضبط لدى املحكمة)
بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
5)تكتو8ر)2)2)،)تحت رقم)742326.
456 P

VALORIS MANAGEMENT
355)طريق الجديدة،)الدار البيضاء

  FCP EMERGENCE
RENDEMENT PLUS

العامة) بموجب محضر الجمعية 
يونيو) (11 في) املنعقدة  العادية  غير 
من) املقدم  للطلب  ونظرا  (،(212
 VALORIS التدبير) مؤسسة  طرف 
واملؤسسة) (MANAGEMENT
للتجارة) املغربي  البنك  الوديعة 
لسوق) املغر8ية  للهيأة  الخارجية،)
 FCP بغية قبو1) (AMMC الرساميل)

 EMERGENCE  RENDEMENT

PLUS)بتاريخ)7))يوليو)212)،)ونظرا)

الهيأة) طرف  من  املمنوح  للقبو1 

 AMMC الرساميل) لسوق  املغر8ية 

رقم) تحت  (،(2(2 3))يوليو) بتاريخ)
الصندوق) تكوين  تم  (،GP(2292

املميزات) حسب  للتوظيف  املشترك 

التالية):

املشترك) الصندوق  تسمية 

  FCP EMERGENCE للتوظيف)

.RENDEMENT PLUS

مشترك) صندوق  (: الترتيب)

.Obligations OMLT(للتوظيف

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

اإليداع بكتابة الضبط لدى املحكمة)

التجارية للوثائق املشار إليها في املادة)

للقانون رقم) الظهير املصدر  من  ((6

 1993 1))سبتمبر) بتاريخ) (1-93-(13

الجماعي) التوظيف  بهيئات  املتعلق 

تعديله) تم  كما  املنقولة  بالقيم 

وتتميمه.

امللكية) وحصص  املوجودات 

املشتركة):)املبلغ ارصلي املجمع قصد)

تكوين الصندوق املشترك للتوظيف)

درهم) (1.222.222 مبلغ) إلى  يرتفع 

املقسم إلى)1222)حصة.

املكتتبون اروائل هم):

 VALORIS MANAGEMENT

999.222)درهما.

 CAPITAL GESTION GROUP

1.222)درهم.

بمبلغ) ارصلي  املبلغ  تكوين  تم 

نضيا) بالدفع  درهم  (1.222.222

(2))درهم بالتقدمات العينية) وصفر)

بالشروط املنصوص عليها في الظهير)

املصدر للقانون السالف الذكر.

 VALORIS (: التدبير) مؤسسة 

(،355 الكائنة) (،MANAGEMENT

طريق الجديدة،)الدار البيضاء.

:)البنك املغربي) املؤسسة الوديعة)

شارع) (142 الخارجية،) للتجارة 

املغربي) البنك  برج  الثاني  الحسن 

الرابع،) الطابق  الخارجية،) للتجارة 

الدار البيضاء.

 VALORIS (: التسويق) شبكة 

 CAPITALو (MANAGEMENT

والكائنتين) (GESTION GROUP

355،)طريق الجديدة،)الدار البيضاء.

 KPMG (: للحسابات) املراقب 

عزيز) السيد  طرف  من  املمثلة 

تم تعيينه) خبير محاسب،) الخطابي،)

كمراقب تو1 للحسابات ملهام مدتها)

ثالث)(3))سنوات مالية بعد املصادقة)

لسوق) املغر8ية  الهيأة  طرف  من 

الرساميل.

من فاتح) (: السنة املالية للشركة)

يناير إلى)31)ديسمبر من نفس السنة،)

التي) ارولى  املالية  السنة  باستثناء)

بكتابة) اإليداع  تاريخ  من  ستبتدئ 

الضبط لدى املحكمة التجارية،)دون)

تجاوز)12)شهرا.

ملستندات) القانوني  اإليداع  تم 

الشركة بكتابة الضبط لدى املحكمة)

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

5)تكتو8ر)2)2)،)تحت رقم)742327.

457 P

VALORIS MANAGEMENT

355)طريق الجديدة،)الدار البيضاء

FCP EMERGENCE  VALEURS

العامة) بموجب محضر الجمعية 

العادية املنعقدة في فاتح يوليو) غير 

من) املقدم  للطلب  ونظرا  (،(219

 VALORIS التدبير) مؤسسة  طرف 

واملؤسسة) (MANAGEMENT

الوديعة البنك الشعبي املركزي،)للهيأة)

 AMMC الرساميل) لسوق  املغر8ية 

 FCP EMERGENCE قبو1) بغية 

(،(219 15)يوليو) بتاريخ) (VALEURS

طرف) من  املمنوح  للقبو1  ونظرا 

الرساميل) لسوق  املغر8ية  الهيأة 

(،(2(2 12)يوليو) بتاريخ) (AMMC

تعديل) تم  (،GP(2274 رقم) تحت 

تسمية الصندوق لتصبح كما يلي):

املشترك) الصندوق  تسمية 

.FCP CMR EQUITIES(للتوظيف

الثالث من نظام) الفصل  تعديل 
الصندوق) يحمل  (: يلي) كما  التدبير 

.FCP CMR EQUITIES(تسمية

ويظل الباقي بدون تغيير.

 VALORIS (: التسويق) شبكة 

(،355 الكائنة) (،MANAGEMENT

طريق الجديدة،)الدار البيضاء.

ملستندات) القانوني  اإليداع  تم 

الشركة بكتابة الضبط لدى املحكمة)

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

5)تكتو8ر)2)2)،)تحت رقم)742324.

458 P

VALORIS MANAGEMENT

355)طريق الجديدة،)الدار البيضاء

FCP EMERGENCE  VALEURS
العامة) بموجب محضر الجمعية 

نوفمبر) ((5 في) املنعقدة  العادية  غير 

من) املقدم  للطلب  ونظرا  (،(219

 VALORIS التدبير) مؤسسة  طرف 

واملؤسسة) (MANAGEMENT

للتجارة) املغربي  البنك  الوديعة 
لسوق) املغر8ية  للهيأة  الخارجية،)

 FCP بغية قبو1) (AMMC الرساميل)

EMERGENCE CORPITORL)بتاريخ)
للقبو1) ونظرا  (،(219 نوفمبر) ((2

املغر8ية) الهيأة  طرف  من  املمنوح 

لسوق الرساميل)AMMC)بتاريخ)9)  

(،GP(2251 تحت رقم) (،(2(2 ماي)

تم تعديل ما يلي):

 FCP EMERGENCE تخصيص)

CORPITORL للبنك املغربي للتجارة 

الخارجية عبر تحديد الترخيصة.

 VALORIS (: التسويق) شبكة 

(،355 الكائنة) (،MANAGEMENT

طريق الجديدة،)الدار البيضاء.

ملستندات) القانوني  اإليداع  تم 

الشركة بكتابة الضبط لدى املحكمة)

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

6)تكتو8ر)2)2)،)تحت رقم)3)7426.

459 P
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VALORIS MANAGEMENT
355)طريق الجديدة،)الدار البيضاء

  FCP EMERGENCE
DIVERSIFIE

العامة) بموجب محضر الجمعية 
غير العادية املنعقدة في فاتح نوفمبر)
من) املقدم  للطلب  ونظرا  (،(219
 VALORIS التدبير) مؤسسة  طرف 
واملؤسسة) (MANAGEMENT
للتجارة) املغربي  البنك  الوديعة 
لسوق) املغر8ية  للهيأة  الخارجية،)
قبو1) بغية  (AMMC الرساميل)
 FCP EMERGENCE DIVERSIFIE
ونظرا) (،(219 14)نوفمبر) بتاريخ)
الهيأة) طرف  من  املمنوح  للقبو1 
 AMMC الرساميل) لسوق  املغر8ية 
رقم) تحت  (،(2(2 2))يوليو) بتاريخ)

GP(2225،)تم تعديل ما يلي):
نتائج) تخصيص  مسطرة  تعديل 
 FCP EMERGENCE DIVERSIFIE
التي انتقلت من «الرسملة الكاملة» 
إلى «مختلطة» عبر تجديد الترخيصة.

 VALORIS (: التسويق) شبكة 
(،355 الكائنة) (،MANAGEMENT

طريق الجديدة،)الدار البيضاء.
ملستندات) القانوني  اإليداع  تم 
الشركة بكتابة الضبط لدى املحكمة)
بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
5)تكتو8ر)2)2)،)تحت رقم)742325.
460 P

HDID CONSULTANTS
الدار البيضاء)4)زنقة املعطي جزولي

(زنقة فريو1 سابقا))آنفا

LES PEPINIERES DE L’ATLAS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رتسمالها : 12.133.222 درهم

الكائن مقرها : الدار البيضاء، كلم 
7، طريق الر8اط، عين السبع

السجل التجاري بالدار البيضاء
رقم 21).45)

تفويت حصص الشركة
العادية) غير  القرارات  بموجب 
سبتمبر) (2 بتاريخ) الوحيد  للشريك 

.(2(2

مجموع) تفويت  معاينة  تمت 

ذات) شركة  حصة،) (121.332

املكونة) اسمية  كقيمة  درهم  (122

طرف) من  الشركة  لرتسما1 

 DOUJA PROMOTION شركة)

GROUPE ADDOHA)لفائدة شركة)

.AFRICULTURE

 AFRICULTURE(تقرر قبو1 شركة

بصفتها شريكا جديدا ونتيجة لذلك)

شريكا وحيدا للشركة.

القانوني) باإليداع  القيام  تم 

البيضاء) للدار  التجارية  باملحكمة 

رقم) تحت  (،(2(2 تكتو8ر) (2 بتاريخ)

.742965

461 P

HDID CONSULTANTS

الدار البيضاء)4)زنقة املعطي جزولي

(زنقة فريو1 سابقا))آنفا

LENTIGO
شركة مدنية عقارية

رتسمالها : 62.222).14 درهم

الكائن مقرها : الدار البيضاء، 94)، 

شارع يعقوب املنصور فضاء انفا 

الطابق الرابع رقم 15

تحويل الشكل القانوني
غير) العامة  الجمعية  بموجب 

العادية للشركاء)املنعقدة في)2))يناير)

2)2)،)تمت معاينة ما يلي):

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

إلى شركة ذات مسؤوية محدودة.

اعتماد نظام تسا�سي جديد تحت)

الشكل القانوني الجديد.

توقف مهام املتصرف الوحيد.

تعيين السيدة سميرة تميد بصفتها)

مدبرة للشركة ملدة غير محدودة.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة)

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

(،(2(2 تكتو8ر) (1( بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)32)749.
تم قيد الشركة بالسجل التجاري)

تكتو8ر) (1( بتاريخ) البيضاء) للدار 

2)2)،)تحت رقم)475.419.

462 P

STE SOUKAKI TRANS

SARL AU

بتمارة) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ)6))تغسطس)2)2)،)تم تغيير)

بعض قوانين الشركة وحدد ما يلي):

مريم) السيدة  واستقالة  ابراء)

وتعيين) الشركة  تسيير  من  بلمعطي 

كمسير) الصوكاكي  محسن  السيد 

وحيد.

إلى) الشركة  االسم  تغيير 

.SOUKAKI TRANS

تاجير) من  الشركة  نشاط  تغيير 

نقل) إلى  سائق  بدون  السيارات 

البضائع.

تدار الشركة من طرف) (: التسيير)

املسير السيد محسن الصوكاكي ملدة)

غير محددة.

بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 

بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،(2(2 تكتو8ر) (2 بتاريخ)

.4225

463 P

PAPETERIE ISSRAE

SARL AU

AU(CAPITAL(DE 10.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : HAY(NAHDA 2

 AV ALLAL BEN ABDELLAH IMM

66 BIS(TEMARA

االستثنائي) الجمعوي  القرار 

للمساهمين املؤرخ بتمارة في)12)يناير)

 PAPETERIE ISSRAE لشركة) ((219

ش م م ذات شريك وحيد قرر ما يلي)):

تصفية نهائية للشركة.

ذمة السيدة فاطمي فتيحة) إبراء)

مسؤولية عن التصفية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالر8اط تحت رقم)127451 

بتاريخ)7)تكتو8ر)2)2).

464 P

CORPOCONSULT
س ج : 45)95)

12،)إقامة) الطابق الخامس،)رقم)

تقاطع عمر الخيام زنقة) (،B ياسمين)

البنفسيج حي الراحة

نقل مقر الشركة

رفع رتسما1 الشركة

العام) الجمع  قرار  بمقت�سى 

(،(2(2 سبتمبر) (3 بتاريخ) للشركة 

تقرر ما يلي):

(: عنوان) إلى  الشركة  مقر  نقل 

إقامة) (،12 رقم) الخامس  الطابق 

تقاطع عمر الخيام زنقة) (،B ياسمين)

البنفسج حي الراحة.

 12.222 رفع رتسما1 الشركة من)

درهم إلى)322.222)درهم.

من) (27 (،26 (،24 املواد) تحديث 

القانون الداخلي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

 1( التجارية) باملحكمة  الضبط 

تحت) بالدار البيضاء) (،(2(2 تكتو8ر)

رقم)749524.

465 P

FURA
SARL

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

سبتمبر) ((4 بتاريخ) البيضاء) الدار 

ذات) تأسيس شركة  تم  قد  (،(2(2

مسؤولية محدودة.

.FURA SARL(:(اسم الشركة

تميمة) بنمو�سى محمد،) (: الشركاء)

تزروا1.

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

تصدير) (: االجتماعي) الهدف 

عبر) والتجارة  السلع  واستيراد 

ارنترنيت.

رتسما1 الشركة):))52.222)درهم.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.
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زنقة) (،12 (: االجتماعي) املقر 

(،5 طابق الثالث،)شقة رقم) الحرية،)

الدار البيضاء،)املغرب.

املسيرون):)ينمو�سى محمد،)تميمة)

تزروا1.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.475645

466 P

STE POINT INNOVATION
SARL

 HAY BENYATOU GARAGE RDC

N°27 SIDI(ALLAL(BAHRAOUI

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

الغير العادي بتاريخ)7)تكتو8ر)2)2)،)

تم إقرار ما يلي):

من) اجتماعية  حصة  (1222 بيع)

طرف كل من السيد ادريس طريبش)

إلى) حموش  بن  مصطفى  والسيد 

تعيين) تم  صويلح  حرية  السيدة 

السيدة حرية صويلح مسيرة وحيدة)

لشركة بوان انفسيون بعد استقالة)

كل من السيد ادريس طريبش والسيد)

مصطفى بن حموش من مهامهما في)

التسيير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بالخميسات  االبتدائية 

)1)تكتو8ر)2)2)،)تحت رقم))112.

467 P

 STE KORCHI

INTERNATIONAL AFFAIRES
SARL AU

راسمالها : 122.222 درهم

RC(N° 102545

االستثنائي) العام  الجمع  قرر 

سبتمبر) (7 بتاريخ) واملنعقد  للشركة 

2)2)،)الحل النهائي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  وتم 

تكتو8ر) (13 بتاريخ) بالر8اط  التجارية 

2)2)،)تحت رقم))12764.

468 P

 STE REHAMNA LIL

AACHAB
SARL AU

راسمالها : 122.222 درهم

RC(N° 123425

االستثنائي) العام  الجمع  قرر 

3)تغسطس) للشركة واملنعقد بتاريخ)

2)2)،)الحل النهائي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  وتم 

تكتو8ر) (13 بتاريخ) بالر8اط  التجارية 

2)2)،)تحت رقم)127299.

469 P

TULIPE DESIGN
SARL

AU(CAPITAL(DE 20.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : TEMARA

 LOTISSEMENT(AL(WIFAK 04

RUE(ESSALAM(N° 3248

حسب عقد عرفي بالر8اط بتاريخ)

1))سبتمبر)2)2)،)قرر ما يلي):

 TULIPE للشركة) املسبق  حل 

سبتمبر) ((1 من) ابتداء) (DESIGN

.(2(2

قادي،) بور  محمد  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

تحديد مقر التصفية في العنوان)

التالي):

السالم) زنقة  (24 الوفاق) تجزئة 

رقم)42)3)تمارة.

تم اإليداع القانوني لدى محكمة)

بالرابط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،(2(2 تكتو8ر) (15

.127693

470 P

TRAMCOTECH
SARL

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

(،(2(2 تكتو8ر) فاتح  بتاريخ  الر8اط 

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة.

 TRAMCOTECH (: التسمية)

.SARL

التصميم) (: االجتماعي) الهدف 

تجهزة) تاجر  والديكور،) املعماري 

واملواد) املكتبية  واللوازم  الكمبيوتر 

بالفيديو،) املراقبة  االستهالكية،)

الدخو1) وإدارة  الحريق،) ونظام 

ومنتجات) املطبوعات  واالتصاالت،)

والتصوير،) واالستنساخ  الطباعة 

والصيانة) الخدمة  منتجات 

الحدائق) تنسيق  والتنظيف،)

ارشغا1) الخضراء،) واملساحات 

الطالء،) التطوير،) البناء،) العامة،)

النجارة) السباكة،) املائي،) العز1 

وشبكات) تعما1 الكهر8اء) وارملنيوم،)

التوزيع.

رتسما1 الشركة):)122.222)درهم)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)درهم للحصة الواحدة.

العربي رفيق)522)حصة.

سعيد مطيع)522)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي تي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

ارولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر):)عمارة)43)شقة))))الطابق)

علي) سيدي  اكلمان  زنقة  الثالث 

تكدا1 الر8اط.

رفيق) العربي  السيد  (: املسير)

والسيد سعيد مطيع.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.146699

471 P

STOVIAL
شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها : 522.222 درهم

1)، شارع القا�سي التازي، الطابق 

1، املصباحيات، املحمدية

السجل التجاري : 15525

ر ت م : 221567612222272

الرفع من الرتسما1 االجتماعي
طبقا للمداولة املؤرخة باملحمدية)

الجمع) قرر  (،(212 ماي) ((3 بتاريخ)

العام االستثنائي للشركاء)ما يلي):

االجتماعي) الرتسما1  في  الزيادة 

من) لرفعه  درهم  (422.222 بمبلغ)

درهم) (522.222 درهم إلى) (122.222

بإحداث)4222)حصة جديدة بمقدار)

مكتتبة من) درهم لكل حصة،) (122

طرف املساهمين حسب حقوقهم في)

الشركة،)مدفوعة بالكامل عن طريق)

املدفوعات النقدية.

6)و7)من القانون) تغيير الفصلين)

االسا�سي.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

(،(212 ماي) ((4 بتاريخ) باملحمدية 

تحت رقم)252.

472 P

STOVIAL
تاسيس

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

(،(214 سبتمبر) (3 بتاريخ) باملحمدية 

تم تأسيس شركة خاصياتها كما يلي):

التسمية):)ستوفيا1.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية))محدودة.

املقر االجتماعي):)1))شارع القا�سي)

املصباحيات،) (،1 الطابق) التازي،)

املحمدية.

الهدف):)هدف الشركة كالتالي):

بااللومنيوم،) الصناعية  التجارة 

االينوكس،)والحديد،)تصنيع وتسويق)

جميع تنواع الستائر وملحقاتها.
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إنشاءات) تو  متنوعة  تعما1 

وتخطيط) عامة  وتشغا1  واملباني 
اإلنشاءات واملرافق الصحية والطرق)

وتطوير العقارات والتقسيم.
استيراد وتسويق وتمثيل وتداو1)

املنتجات) تنواع  جميع  وتوزيع 

والبضائع واملواد والتوريدات.

العمليات) جميع  عامة  و8صفة 

املالية،) الصناعية،) التجارية،)

لها) التي  العقارية  غير  تو  العقارية 

ارتباط مباشر تو غير مباشر بالغرض)

اعاله والتي من شأنها تن تساعد على)

إنماء)الشركة.

في) حدد  (: االجتماعي) الرتسما1 

 1222 إلى) مقسمة  درهم  (122.222

للحصة) درهم  (122 فئة) من  حصة 

الواحدة،)سددت الحصص املكتتبة)

بكاملها نقدا وتسندت للشريكين كما)

يلي):

 922 بنعلي) االاله  عبد  السيد 

حصة.

السيدة نوا1 لغوازي)122)حصة.

وملدة) الشركة  تسير  (: التسيير)

غير محددة مع الصالحيات املطلقة)

من طرف السيد عبد االاله بنعلي،)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
بإقامة) الساكن  (،C697157 رقم)

(،13 شقة) (،3 طابق) االوركيدي،)

عمارة س،)املحمدية.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)دسيمبر.

القانوني) لالحتياط  (%5 (: ارر8اح)

والباقي إما يوزع وإما ينقل تو يوضع)

تحت االحتياط حسبما يقرره الجمع)

العام للشركاء.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  التجاري 

(،(214 4))سبتمبر) باملحمدية بتاريخ)

تحت رقم)15525.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

باملحمدية) االبتدائية  باملحكمة 

214)،)تحت رقم) 4))سبتمبر) بتاريخ)

.4433276

473 P

ديوان األستاذ عبد العزيز زاهدي

موثق بالدار البيضاء

شارع)))مارس زنقة امستردام عمارة)6،

الرقم)6،)الطابق))

IDEALOC IMMO
SARL AU

راسمالها : 3.222.222 درهم
مقرها االجتماعي بالدار البيضاء، 
املعاريف 13 زنقة احمد املجاطي 

إقامة جبا1 الب الطابق ارو1
الرقم 22

تأسيس شركة
بموجب عقد توثيقي حرر بديوان)
بتاريخ) زاهدي  العزيز  عبد  ارستاذ 
9))سبتمبر)2)2)،)تم تأسيس شركة)
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد،)لها الخصائص التالية):
 IDEALOC IMMO (: التسمية)
بشريك) املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد.
الهدف):)اإلنعاش العقاري.

البيضاء) بالدار  (: االجتماعي) املقر 
املجاطي) احمد  زنقة  (13 املعاريف)
إقامة جبا االلب الطابق ارو1 الرقم)

.22
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

القانون االسا�سي.
 3.222.222 :)محدد في) الرتسما1)
حصة) (32.222 إلى) مقسم  درهم،)
درهم) (122 فئة) من  اجتماعية 
بأكملها) وتحرر  تكتتب  للواحدة،)
السيد) الوحيد  للشريك  وتخصص 
قدم) والذي  واتيت،) الدين  نور 
حصة عينية متمثلة في امللك املسمى)
بالدار) الكائن  (،«FB-5( «السعادة)
البيضاء،)إقليم مديونة جماعة تيك)
رقم) بقعة  (،( تما1) تجزئة  مليل،)
عدد) العقاري  الرسم  موضوع  (،5(
ب) امللك  تقويم  تم  (،1(/(12.(23
كما يستفاد من) درهم،) (3.222.222
ب) املؤرخ  الحصص  مراقب  تقرير 
من قبل مكتب) (،(2(2 سبتمبر) (17
السيد) قبل  من  ممثل  (TH.AUDIT
هشام طويل مراقب الحصص عين)

من قبل الشريك الوحيد.

تسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)

محددة من طرف السيد نور الدين)

واتيت.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بمدينة) التجارية  باملحكمة  الضبط 

الدار البيضاء)بتاريخ)9)تكتو8ر)2)2)،)

تحت رقم)1))749.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

بتاريخ) البيضاء،) بالدار  التجاري 

9)تكتو8ر)2)2)،)تحت رقم)475377.

474 P

ديوان ارستاذ عبد العزيز زاهدي

موثق بالدار البيضاء

شارع)))مارس زنقة امستردام عمارة)6،

الرقم)6،)الطابق))

PROIMMOLOC
SARL

تأسيس شركة
بموجب عقد توثيقي حرر بديوان)

موثق) زاهدي  العزيز  عبد  ارستاذ 

1))سبتمبر) بتاريخ) البيضاء) بالدار 

ذات) شركة  تأسيس  تم  (،(2(2

الخصائص) لها  محدودة،) مسؤولية 

التالية):

 PROIMMOLOC (: التسمية)

شركة محدودة املسؤولية.

الهدف):)اإلنعاش العقاري.

بالدار البيضاء- (: املقر االجتماعي)
احمد) زنقة  (13 املعاريف) حي  تنفا 

الطابق) االلب  جبا  إقامة  املجاطي 

ارو1 الرقم)22.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

القانون االسا�سي.

 122.222 في) محدد  (: الرتسما1)

حصة) (1222 إلى) مقسم  درهم،)

درهم) (122 فئة) من  اجتماعية 

بأكملها) وتحرر  تكتتب  للواحدة،)

 522 بنسبة) للشركاء،) وتخصص 

حصة للسيد مصطفى جبلي،)و522 

حصة للسيد يونس جبلي.

تسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)

مصطفى) السيد  طرف  من  محددة 

جبلي والسيد يونس جبلي.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بمدينة الدار البيضاء)بتاريخ)

9)تكتو8ر)2)2)،)تحت رقم)2))749.

بالسجل) الشركة  تسجيل  وتم 

بتاريخ) البيضاء،) بالدار  التجاري 

9)تكتو8ر)2)2)،)تحت رقم)475375.

475 P

TERRINOV 

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بشريك وحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تمت) ((2(2 يونيو) ((5 يوم) بالر8اط 

لشركة) التأسي�سي  القانون  صياغة 

محدودة املسؤولية بشريك وحيد لها)

الخصائص التالية):

.TERRINOV(:(التسمية

الهدف):)اإلدارة الزراعية.

شارع) (4 فيال) (: االجتماعي) املقر 

النو8يال قطاع)17)حي رياض الر8اط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

الرتسما1):)حدد رتسما1 الشركة)

في مبلغ)12.222)درهم.

لـ) الشركة  تسيير  عهد  (: اإلدارة)

.Mme. BAHILI IMANE

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية)31)ديسمبر.

وتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 

الشركة بالسجل التجاري للمحكمة)

يوليو) ((2 بتاريخ) بالر8اط  التجارية 

2)2))تحت رقم)5)1442.

476 P
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START SCHOOL PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رتسمالها 122.222 درهم

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس) تم  بالر8اط  ((219 يناير) (9

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد والتي تحمل الخصائص)

التالية):

 START SCHOOL (: التسمية)

.PRIVE

مدرسة) ( (: االجتماعي) الهدف 

الدعم) (دروس  لالمتحان) التحضير 

والتدريب))تاجر اللوازم املكتبية.
غانا) زنقة  ((2 (: االجتماعي) املقر 

الثاني) الطابق  (3 شقة) (E2(21 (6(

على اليمين))2))قبالة زنقة غانا ديور)

الجامع حسان الر8اط.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

درهم) (122.222 (: الرتسما1)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)درهم للحصة الواحدة.

التسيير):)السيد بناصر ايت خيي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

التجارية) باملحكمة  (: اإليداع)

بالر8اط بتاريخ))1)تكتو8ر)2)2).

السجل التجاري رقم):)146615.

477 P

CENTRE AJI TFHAM PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رتسمالها 92.222 درهم

 4 في) بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ 

تأسيس) تم  بالر8اط  ((212 تكتو8ر)

شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي)

تحمل الخصائص التالية):

 CENTRE AJI TFHAM(:(التسمية

.PRIVE

التخضير) (: االجتماعي) الهدف 

واللوازم)) واملحاسبة  لالمتحانات 

املكتبية.

شارع) ((12 رقم) (: املقر االجتماعي)

النصر قطاع ارلفة العيايدة سال.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

درهم) (122.222 (: الرتسما1)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)درهم للحصة الواحدة.

 333.33 ورياش) امين  السيد 

حصة.

السيد احمد نافع)333.33)حصة.

 333.34 السيد ابراهيم السيطي)

حصة.

التسيير):)امين ورياش.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

:)باملحكمة التجارية بسال) اإليداع)

بتاريخ)17)سبتمبر)2)2).

السجل التجاري رقم):)31923.

478 P

BROTHERS CLOTHES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رتسمالها 122.222 درهم

 4 في) بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ 

تأسيس) تم  بالر8اط  ((219 تكتو8ر)

شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي)

تحمل الخصائص التالية):

 BROTHERS (: التسمية)

.CLOTHES

تاجر املالبس) ( (: الهدف االجتماعي)

الجاهزة والخياطة.

 املقر االجتماعي):)العمارة)32)شقة)2

حسان) لوكيلي  احمد  موالي  شارع 

الر8اط.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

درهم) (122.222 (: الرتسما1)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)درهم للحصة الواحدة.

 522 اليوسفي) رشيد  السيد 

حصة.

 522 اليوسفي) ادريس  السيد 

حصة.

التسيير):)السيد رشيد اليوسفي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

التجارية) باملحكمة  (: اإليداع)

بالر8اط بتاريخ))1)تكتو8ر)2)2).

السجل التجاري رقم):)146613.

479 P

B2M SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رتسمالها 122.222 درهم

 4 في) بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ 

تأسيس) تم  بالر8اط  ((212 تكتو8ر)

شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي)

تحمل الخصائص التالية):

.B(M SERVICE(:(التسمية

الهدف االجتماعي):))مدقق تو مقاو1)

إدارية) استشارات  (/ ارجهزة) صيانة 

(استشارات،)دعم،)تسويق))/)مفاوض)

(تسويق ارجهزة وتدوات القياس).

 املقر االجتماعي):)العمارة)32)شقة)2

حسان) لوكيلي  احمد  موالي  شارع 

الر8اط.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

درهم) (122.222 (: الرتسما1)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)درهم للحصة الواحدة.

 522 العامري) عائشة  السيدة 

حصة.

 522 السيد محمد ايت القا�سي)

حصة.

التسيير):)السيدة عائشة العامري)

والسيد محمد ايت القا�سي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

التجارية) باملحكمة  (: اإليداع)

بالر8اط بتاريخ))1)تكتو8ر)2)2).

السجل التجاري رقم):)146617.

480 P

GOUCHIC
تأسيس

 بعقد عرفي بتاريخ)7)سبتمبر)2)2)

وضع النظام ارسا�سي للشركة ذات)

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد مميزاتها كالتالي):

.GOUCHIC(:(االسم التجاري

درهم) (122.222 (: الرتسما1)

1222)حصة كل واحدة) مقسمة إلى)

122)درهم منحت للشريك الوحيد.

الحامل) محمد  البقالي  السيد 

بـ) (GM742(6 للبطاقة الوطنية رقم)

1222)حصة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

شقة) (32 عمارة) (: املقر االجتماعي)
الوكيلي حسان) احمد  شارع  (2 رقم)

الر8اط.

صناعة) (: االجتماعي) املوضوع 

جميع تنواع ارثاث.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تقييدها)

في السجل التجاري.

محمد) البلقالي  السيد  (: التسيير)

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

GM742(6)ملدة غير محدودة.

باملحكمة) الشركة  تسجيل  تم 

تكتو8ر) (1( بتاريخ) بالر8اط  التجارية 

2)2))تحت رقم)146611.

481 P

 STE INTERVENTIONS شركة

 MOBILES DES SERVICES DE

SAFETY INCENDIE PRIVEE
شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها 122.222 درهم

املقر االجتماعي : رمانة 96 شقة 
رقم 3 محمد عبدو موالي عبد هللا 

القنيطرة

تأسيس شركة
بتاريخ) خاص  عقد  بمقت�سى 

القانوني) وضع  تم  ((2(2 فبراير) (3

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

محدودة تحمل الخصائص التالية):
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 STE (: التسمية)

 INTERVENTIONS MOBILES DES

 SERVICES DE SAFETY INCENDIE

.PRIVEE

الحريق) تاجر طفايات  (: املوضوع)

بالتفصيل.

تجارة عامة.
شقة) (96 رمانة) (: املقر االجتماعي)
محمد عبدو موالي عبد هللا) (3 رقم)

القنيطرة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس الكامل للشركة.

 122.222 (: االجتماعي) الرتسما1 

حصة) (1222 على) مقسومة  درهم 

بقيمة)122)درهم للحصة موزعة على)

الشكل التالي):

 522 دهيب) الجبار  عبد  السيد 

حصة.

غروفا1) جيريل  سيلين  السيدة 

دهيب)522)حصة.

تعيين املسؤو1):)عين السيد عبد)

الشركة) عن  مسؤوال  دهيب  الجبار 

ملدة غير محددة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   (2 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

2)2) تحت رقم 74572.

482 P

سنوخجي
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بمقت�سى عقد خاص موقع تدناه)

تقيمت) ((2(2 سبتمبر) (11 بتاريخ)

قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة)

ذات املميزات التالية):

التسمية):)سنوخجي.

املوضوع):)كهر8ائي بناء.

بيع العقاقير بالتقسيط.

اليانس) إقامة  (: االجتماعي) املقر 
39)مهدية) 12/3)رقم) دارنا عمارة س)

القنيطرة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس الكامل للشركة.

 52.222 (: االجتماعي) الرتسما1 

حصة) (522 على) مقسومة  درهم 

بقيمة)122)درهم للحصة موزعة على)

الشكل التالي):

 (52 رحموني) اسماعيل  السيد 

حصة.

 (52 سعيد) حمو  محمد  السيد 

حصة.

السيد) عين  (: املسؤو1) تعيين 

محمد) والسيد  رحموني  اسماعيل 

الشركة) عن  مسؤوالن  سعيد  حمو 

ملدة غير محددة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

6 تكتو8ر 2)2) تحت رقم 79491.

483 P

شركة ل د ف ترانس

LDF TRANS

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ش.و

رتسمالها 122.222 درهم

املقر االجتماعي : تجزئة الزيراري ) 

مكتب 1 الرقم 475 سيدي قاسم

 2 بتاريخ) خاص  لعقد  طبقا 

شركة) تأسيس  تم  ((2(2 سبتمبر)

:  ش.م.م ش.و ذات الصفات التالية)

التسمية):)الشركة تحمل اسم 1 د ف)

.LDF TRANS SARL AU(ترانس

الشركة تهتم بـ):)نقل البضائع.

تشغا1 مختلفة تو البناء.

تجزئة الزيراري) (: املقر االجتماعي)

))مكتب)1)الرقم)475)سيدي قاسم.

الرتسما1):)لقد حدد في)122.222 

حصة) (1222 على) مقسم  درهم 

اجتماعية ثمن كل واحدة)122)درهم.

للسيد) مخو1  التسيير  (: التسيير)

حمودة عاد1.

من الر8ح الصافي تخصم) (: الر8ح)

%5)لالحتياطات القانونية.

اإليداع القانوني لقد تم باملحكمة)

 9 يوم) قاسم  بسيدي  االبتدائية 

 467/(2(2 2)2))تحت رقم) تكتو8ر)

رقم السجل التجاري)2641).
من تجل النسخ والبيان

484 P

فديفاط
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رتسمالها 122.222 درهم

املقر االجتماعي : 24 شارع لال ياقوت 

الطابق الثالث رقم 16 الدار البيضاء

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

يناير) ((( بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

2)2))تقرر ما يلي):

تغيير املقر االجتماعي للشركة من))

الثالث  الطابق  ياقوت  24 شارع لال 

العنوان  إلى  البيضاء  الدار   16 رقم 

التالي : 26 شارع لال ياقوت الطابق 

الثاني رقم 4 الدار البيضاء.

تعديل بذلك البند 4 من القانون 

ارسا�سي للشركة.

تحيين القانون ارسا�سي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)بتاريخ)31)يناير)2)2))تحت)

رقم)9273)7.
من تجل االعالن والنشر

املسير

485 P

اريز اوطو
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رتسمالها : 122.222 درهم

 مقرها االجتماعي : 39 شارع

لال ياقوت الطابق الخامس عمارة د 

الدار البيضاء

املسجل) العرفي  العقد  بمقت�سى 

بالدار البيضاء)بتاريخ)16)يوليو)2)2) 

تم إعداد القانون ارسا�سي للشركة)

نجمله كالتالي)):

االسم):)اريز اوطو.
في) الشركة  تهدف  (: ارهداف)
نيابة) تو  لحسابها  خارجه  تو  املغرب 
عن تطراف تخرى تو املشاركة ما يلي):
الجديدة) البطاريات  وشراء) بيع 
امللحقات) وجميع  واملستعملة 

الخاصة باملركبات.
الغيار) قطع  وشراء) وتوزيع  بيع 

لجميع تنواع العر8ات.
توزيع كبير.

التجارة بجميع تشكالها.
تكييف) شحنة،) تمثيل،) عالج،)
التجارية) ارنشطة  جميع  وتوزيع 

املذكورة تعاله.
 مجمال):)جميع العمليات الصناعية،
والغير) العقارية  املالية،) التجارية،)
مباشر بشكل  املرتبطة   العقارية 
املذكورة) بارهداف  مباشر  غير  تو 
تعاله ويمكن تن تعزز تعما1 الشركة.
لال) شارع  (39 (: االجتماعي) املقر 
ياقوت الطابق الخامس عمارة د الدار)

البيضاء.
في) محددة  الشركة  مدة  (: املدة)
99)سنة ابتداء)من تاريخ تسجيلها في)
التصفية) السجل التجاري باستثناء)

املبكرة للشركة تو تمديدها.
الرتسما1) حدد  (: الرتسما1)
االجتماعي للشركة في)122.222)درهم)
مقسم إلى)1222)حصة من فئة)122 
الواحدة مكتتبة كليا) درهم للحصة 

ومحررة نقديا وموزعة كالتالي):
عبد الباقي ابو8كر)522)حصة.

صالح الدين بن بيا)522)حصة.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
كمسير) ابو8كر  الباقي  عبد  السيد 

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

كل سنة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء)بتاريخ)7))يوليو)2)2))تحت)

رقم)742992.
مقتطف من اجل االشهار

486 P
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

رتسمالها : 122.222 درهم

 مقرها االجتماعي : 39 شارع

لال ياقوت الطابق الخامس شقة د 

الدار البيضاء

املنعقد) العرفي  العقد  بمقت�سى 

سبتمبر) ((2 بتاريخ) البيضاء) بالدار 

ارسا�سي) القانون  إعداد  تم  ((2(2

للشركة نجمله كالتالي)):

االسم):)ه)))م بو1.

في) الشركة  تهدف  (: ارهداف)

نيابة) تو  لحسابها  خارجه  تو  املغرب 

عن تطراف تخرى تو املشاركة ما يلي):

اإلنشاءات املعدنية.

تصنيع اردوات الكهر8ائية.

تجارة،)االستيراد والتصدير.

 جميع عمليات االستيراد والتصدير

والتكليف والتمثيل والشحن املتعلقة)

وكذلك) تعاله  املذكورة  بارشياء)

الصناعية) واردوات  املعدات  جميع 

والتصنيع) امليكانيكية  اإلنشاءات  في 

الكهر8ائي.

 الحصو1 على جميع براءات االختراع،

التراخيص،) التجارية،) العالمات 

العمليات واستغاللها و8يعها لحساب)

كافة) وتسويق  وإنتاج  الشركة 

املنتجات واملستلزمات الكهر8ائية.

جميع العمليات املالية، (:  مجمال)

الصناعية،)التجارية،)العقارية والغير)

مباشر بشكل  املرتبطة   العقارية 

املذكورة) بارهداف  مباشر  غير  تو 

ذات) تو  مماثلة  تشياء) بأي  تو  تعاله 

صلة والتي من شأنها تن تعزز تو تطور)

نشاط الشركة.

لال) شارع  (39 (: االجتماعي) املقر 

ياقوت الطابق الخامس شقة د الدار)

البيضاء.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها في السجل التجاري.

 1.222.222 في) حدد  (: الرتسما1)

12.222)حصة من) درهم مقسم إلى)

الواحدة) للحصة  درهم  (122 فئة)

مكتتبة كليا ومحررة نقديا ما يصل)

وموزعة) الشركة  رتسما1  ربع  إلى 

كالتالي):

الحسين مال1)1275)حصة.

هشام البوشيخي)5)6)حصة.

رتسما1) باقي  تحرير  يتم  كما 

في دفعة) الشركاء) الشركة بقرار من 

واحدة تو تكثر من دفعة خال1 فترة)

من) سنوات  ((5) تتجاوز خمس) الي 

تسجيل الشركة في السجل التجاري.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

غير) ملدة  البوشيخي  هشام  السيد 

محددة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

ديسمبر من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

 (2(2 تكتو8ر) (14 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم))74921.
مقتطف من اجل االشهار

487 P

ب م د مديكال

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

رتسمالها : 122.222 درهم

 مقرها االجتماعي : 39 شارع

لال ياقوت الطابق الخامس شقة د 

الدار البيضاء

املنعقد) العرفي  العقد  بمقت�سى 

بالدار البيضاء)بتاريخ)1))يناير)2)2) 

تم إعداد القانون ارسا�سي للشركة)

نجمله كالتالي)):

االسم):)ب م د مديكا1.

هو) الشركة  هدف  (: ارهداف)

الطبية) املعدات  جميع  و8يع  شراء)

واملستهلكات الطبية.

صيانة وإصالح املعدات الطبية.

املعدات) هندسة  االستشارات،)

العامة) الطبية  الهياكل  الطبية،)

والخاصة.

إصالح قطاع تكنولوجيا) تطوير،)

املعلومات الطبية.

شراء)و8يع ارجهزة الطبية.

تجارة،)االستيراد والتصدير.

جميع العمليات املالية، (:  مجمال)

الصناعية،)التجارية،)العقارية والغير)

مباشر بشكل  املرتبطة   العقارية 

املذكورة) بارهداف  مباشر  غير  تو 

تعاله.

لال) شارع  (39 (: االجتماعي) املقر 

ياقوت الطابق الخامس شقة د الدار)

البيضاء.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها في السجل التجاري.

 122.222 في) حدد  (: الرتسما1)

درهم مقسم إلى)1222)حصة من فئة)

درهم للحصة الواحدة مكتتبة) (122

كليا ومحررة نقديا وموزعة كالتالي):

اسامة بلكاسم)332)حصة.

هشام مسيد)332)حصة.

ابراهيم طاهوري)332)حصة.

خالد بلكاسم)12)حصص.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد خالد بلكاسم ملدة غير محددة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

ديسمبر من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)بتاريخ)31)يناير)2)2))تحت)

رقم)9264)7.
مقتطف من اجل االشهار

488 P

جلوبال سبور كنسلتينغ

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

رتسمالها : 12.222 درهم

 مقرها االجتماعي : 39 شارع

لال ياقوت الطابق الخامس عمارة د 

الدار البيضاء

املسجل) العرفي  العقد  بمقت�سى 

مارس) (14 بتاريخ) البيضاء) بالدار 

ارسا�سي) القانون  إعداد  تم  ((2(2

للشركة نجمله كالتالي)):

االسم):)جلو8ا1 سبور كنسلتينغ.

في) الشركة  تهدف  (: ارهداف)

نيابة) تو  لحسابها  خارجه  تو  املغرب 

عن تطراف تخرى تو املشاركة ما يلي):

واالستشارات) الرياضية  ارحداث 

الرياضية.

املساعدة) تقديم  تو  نصح  تمثيل،)

للرياضيين،) ارشكا1  من  شكل  بأي 

الرياضية،) الجمعيات  املدر8ين،)

 البطوالت،)االتحادات،)صناع املعدات،

والرعاة املعلنين  ارحداث،)  منظمي 

تو تي كيان مادي تو معنوي مشارك في)

مجا1 الرياضة والتواصل بشكل عام)

في املغرب تو خارجه.

من) شكل  بأي  املنهي  التسيير 

االتحادات تو  للرياضيين   ارشكا1 

تو منظمي ارحداث تو تي كيان مادي)

مجا1) في  يشارك  آخر  معنوي  تو 

في)) عام  بشكل  والتواصل  الرياضة 

املغرب تو خارجه.

املالية،) العمليات  جميع  (: مجمال)

العقارية وغير) ( التجارية،) الصناعية،)

مباشر بشكل  املرتبطة   العقارية 

املذكورة) بارهداف  مباشر  غير  تو 

تعاله ويمكن تن تعزز تعما1 الشركة.

لال) شارع  (39 (: االجتماعي) املقر 

ياقوت الطابق الخامس عمارة د الدار)

البيضاء.
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من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التجاري) السجل  في  تسجيلها  تاريخ 

للشركة املبكرة  التصفية   باستثناء)

تو تمديدها.

 122.222 في) حدد  (: الرتسما1)

درهم مقسم إلى)1222)حصة من فئة)

درهم للحصة الواحدة مكتتبة) (122

كليا ومحررة نقديا وموزعة كالتالي):

جاكوب) فردريك  عمار  السيد 

جامس)522)حصة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد عمار فردريك جاكوب جامس)

ملدة غير محددة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

ديسمبر من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)بتاريخ)2))مارس)2)2))تحت)

رقم)22697295.
مقتطف من اجل االشهار

489 P

برفور مونس بولدينغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رتسمالها : 522.222 درهم

مقرها االجتماعي : 159 شارع 

A14/2( املقاومة الطابق السابع رقم 

الدار البيضاء

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ بتاريخ)14)يونيو)219))لشركة)

برفور مونس بولدينغ قد تقرر ما يلي):

تغيير املقر االجتماعي للشركة من)

رقم) السابع  الطابق  املقاومة  شارع 

)A14/2)بالدار البيضاء.

 37 (،( إلى العنوان التالي):)املكتب)

زنقة علي بن تبي طالب حي بارك الدار)

البيضاء.
4)من القانون) تعديل بذلك البند)

ارسا�سي للشركة.

لشركة) ارسا�سي  القانون  تحيين 

نتيجة) بولدينغ  مونس  برفور 

للتغييرات السالفة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

 (219 3)يوليو) بالدار البيضاء)بتاريخ)

تحت رقم)2)7274.
من تجل اإلعالن والنشر

املسير

490 P

 STE ALGORITHME

ASSURANCE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد
حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى  (: توال)

2)2))تم) 14)سبتمبر) بالر8اط بتاريخ)

ذات) لشركة  ارسا�سي  النظام  وضع 

املميزات) ذات  املحدودة  املسؤولية 

املبينة فيما يلي):

 STE ALGORITHME (: التسمية)

.ASSURANCE

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

وسيط) (: هي) الشركة  من  الغاية 

التأمينات.
5)رياض ارندلس) 2)عمارة) (: املقر)

عنبرة)1)شارع عبد الرحيم بوعبيد حي)

الرياض الر8اط.

سنة) (99 حددت مدتها في) (: املدة)

اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.
 12.222 (: الجماعي) املا1  رتس 

122)حصة من فئة) درهم مقسمة لـ)

122)درهم للحصة الواحدة واملوزعة)

كما يلي):

 122 هشام) الغر8اوي  السيد 

حصة.

تسير الشركة من طرف) (: اإلدارة)

غير) ملدة  هشام  الغر8اوي  السيد 

محددة.

فاتح) بين  ما  (: الجماعية) السنة 

يناير إلى متم ديسمبر من كل سنة.

القانوني) اإليداع  تم  لقد  (: ثانيا)

تحت) بالر8اط  التجارية  باملحكمة 

D127676 F رقم) التجاري  السجل 

بتاريخ)14)سبتمبر)2)2).

491 P

 CASABLANCA MARINA

 MANAGEMENT COMPANY

«CMMC»

شركة مساهمة

يبلغ رتسمالها 222.222.)15 درهم

املقر االجتماعي : عمارة الشركة 

العامة العقارية ساحة ارودية شارع 

مهدي بن بركة حي الرياض الر8اط

السجل التجاري بالر8اط رقم 

121769

قرر الجمع العام العادي لشركة)

يونيو) ((2 بتاريخ) املنعقد  (CMMC

219))ما يلي):

املصادقة على ضم السيد فيصل)

بنونة الحامل للبطاقة الوطنية رقم)

على) بناءا  كمتصرف  (A3426(1

 طلب مجلس اإلدارة املنعقد في تاريخ

13)مارس)219))كبديل للسيد محمد)

عفيف بعد استقالته للمدة املتبقية)

اجتماع) بعد  ما  إلى  تي  ارخير  لهذا 

سوف) الذي  العادي  العام  الجمع 

السنة) حسابات  في  للبث  ينعقد 

املالية املنغلقة في)31)ديسمبر)))2).

وعليه فإن مجلس إدارة الشركة)

سيصبح كاآلتي):

رئيس) قالم،) علمي  سمير  السيد 

مجلس اإلدارة.

السيد رشيد بنشعبون،)متصرف.

السيد فيصل بنونة،)متصرف.

العادي) غير  العام  الجمع  قرر 

 19 بتاريخ) املنعقد  (CMMC لشركة)

نوفمبر)219))كاآلتي):

متصرفين) ضم  على  املصادقة 

 6 ملدة) الشركة  إدارة  ملجلس  جدد 

سنوات):

شركة) العقارية،) العامة  الشركة 

السيد) شخص  في  ممثلة  مجهولة 

للبطاقة) الحامل  الشنوف  عاد1 

دائم) كممثل  (JC11372 الوطنية)

.CMMC(في مجلس إدارة(CGI(لشركة

النكموش) تبوقاسم  السيد 

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

بعد) ما  غاية  إلى  وذلك  (B63(525

الذي) العادي  العام  الجمع  اجتماع 

سوف ينعقد للبث في حسابات السنة)

املالية املنغلقة في)31)ديسمبر)4)2).

تعيين السيد الز8ير غالب الحامل)

 A35365 رقم) الوطنية  للبطاقة 

لشركة) جديد  عام  مدير  بصفة 

.CMMC

وعليه فإن مجلس إدارة الشركة)

سيصبح كالتالي):
رئيس) قالم،) علمي  سمير  السيد 

مجلس اإلدارة.

ممثلة) العقارية،) العامة  الشركة 

في شخص السيد عاد1 الشنوف).

السيد رشيد بنشعبون،)متصرف.

السيد فيصل بنونة،)متصرف.

النكموش) تبوقاسم  السيد 

متصرف.

للشركة) العامة  اإلدارة  تسندت 

للسيد الز8ير غالب.

قرر الجمع العام املشار إليه تعاله)

كذلك تعديل غرض الشركة ليشمل)

داخل) العقاري  والتطوير  االستثمار 

املشاريع) وإنجاز  وخارجه  املغرب 

العقارية لحسابها تو لحساب ارغيار)

تطوير) شأنها  من  شركات  وخلق 

نشاطها وذلك باإلضافة إلى الغرض)

امللكية) تنظيم  هو  الذي  ارصلي 

يتعلق) ما  وكل  والسنديك  املشتركة 

بالعمليات الصناعية والتجارية.

إليه) املشار  العام  الجمع  قرر 

الشركة) رتسما1  رفع  كذلك  تعاله 

ليصبح) درهم  (151.222.222 بمبلغ)

 1.222.222 عوض) (15(.222.222

درهم عن طريق حق عيني مقدم من)

طرف الشركة العامة العقارية شركة)
مساهمة املسجلة بالسجل التجاري)

بصفتها) (16.236 رقم) بالر8اط تحت 

 CMMC لشركة) الرئي�سي  املساهم 

وذلك بخلق)1.512.222)سهم جديد)

بقيمة)122)درهم للواحد.
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من) (7 و) (3 الفصلين) وتعديل 

القانون ارسا�سي للشركة ذاتها.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالر8اط تحت رقم)124222.

492 P

EBUSINESS
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

2)2))تم تأسيس شركة) 5))سبتمبر)

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات الخصائص التالية):

 EBUSINESS SARL (: التسمية)

.AU

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

عقبة) شارع  (46 (: الشركة) مقر 

شقة رقم)))اكدا1 الر8اط.

الهدف االجتماعي):)جعلت الشركة)

هدفا لها داخل املغرب وخارجه إما)

لحسابها تو حساب الغير تو االشتراك.

شراء،)بيع،)تجارة.

والتسويق) والتصدير  االستيراد 

الجملة) وتجارة  والشراء) والتوزيع 

وشبه الجملة.

رتسما1 الشركة):)122.222)درهم)

مكون من)1222)حصة من فئة)122 

مقسمة) الواحدة  للحصة  درهم 

كالتالي):

ارمغاري) االسماعيلي  السيد 

تسامة)1222)حصة.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

الشركة.

االسماعيلي) السيد  (: املسير)

ارمغاري تسامة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسمبر.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

تكتو8ر) (14 يوم) بالر8اط  التجارية 

.D127664(2)2))تحت رقم

493 P

STE HAMOUTEN AUTO
SARL

رتسما1 : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : رقم 45 تجزئة 

الهزاط طريق وجدة، 6 تازة

تحت جميع الضمانات القانونية)

املسجل) العام  الجمع  محضر  منها 

ليوم (493(/432( رقم)  تحت 

االتفاق) تم  ((2(2 تغسطس) (6

والترا�سي في الجمع العام على ما يلي):

قفل الشركة وتصفيتها نهائيا.

الصالحيات) جميع  إعطاء)

حموتن) يونس  للسيد  القانونية 

القانونية) اإلجراءات  بجميع  للقيام 

املوازية بصفته مصفي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتازة تحت رقم)394)بتاريخ)7)سبتمبر)

.(2(2

494 P

 STE EL MAAMMAR MEHDI

ENERGY
SARL A AU

SIGLE : SMME

رتسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : الطابق السفلي 

وراء عمارة االخوين رقم 3 محل 

رقم (3 ورقم 4) شارع موالي يوسف 

تازة

تأسيس
تحت جميع الضمانات القانونية)

منها القانون ارسا�سي املسجل تحت)

 (2(2 سبتمبر) (12 ليوم) (5314 رقم)

التأسي�سي) العام  الجمع  ومحضر 

 12 ليوم) (59(2-5324 رقم) تحت 

 SOCIETE(سبتمبر)2)2))تم تأسيس

 EL MAAMMAR MEHDI ENERGY

)SARL ذات  A( AU( SIGLE : SMME

املميزات اآلتية :

 SOCIETE EL  : التسمية 

 MAAMMAR MEHDI ENERGY

.SARL(A(AU(SIGLE : SMME

املدة : 99 سنة انطالقا من يوم 

تأسيسها النهائي.

درهم   122.222  : املا1  رتس 

اجتماعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

محررة  للحصة  درهم   122 بقيمة 

لفائدة السيد :

املعمر مهدي 1222 حصة.

املعمر  ال�سي  تعيين  تم   : اإلدارة 

غير  ملدة  للشركة  مسيرا  مهدي 

محدودة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

 %5 ارر8اح  : تخصم من  ارر8اح 

ويوزع  القانوني  االحتياط  لتكوين 

احتياطي  لتكوين  تو يخصص  الباقي 

إضافي.

وشراء  بيع   : االجتماعي  الهدف 

وتركيب ارلواح الشمسية.

(بائع  والتصدير  االستيراد 

ووسيط).

البناء  تو  املختلفة  ارشغا1 

(مقاولة، ارشغا1 املختلفة).

495 P

 GAS  STATION CAR

SERVICE
SARL AU

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد) ((2(2 4))سبتمبر) الر8اط بتاريخ)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة):

 GAS STATION CAR (: التسمية)

.SERVICE

الهدف االجتماعي):)تنظيف فرش)

السيارات.

رتسما1 الشركة):)122.222)درهم)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)درهم للحصة الواحدة):

السيد محمد جاعة)522)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي تي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

ارولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
زنقة) مكرر  (117 رقم) (: املقر)

فرحات حشاد قبيبات الر8اط.

املسير):)السيد محمد جاعة.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.146591

496 P

STE OWNERSHIP PARTNER
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

5)تكتو8ر)2)2))تم إنشاء)شركة ذات)

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية):

 OWNERSHIP (: التسمية)

.PARTNER

الشركة) هدف  يتعلق  (: النشاط)

باملغرب و8الخارج بـ):

خدمات واستشارات عقارية.

املقر االجتماعي):)الرقم)422)عمارة)

سمية شارع الوالء)الشقة)))الداخلة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
رتس املا1):)حدد في مبلغ)122.222 

حصة من) (1222 إلى) درهم مقسمة 

فئة)122)درهم للواحدة.

السيد هشام) (: املا1) توزيع رتس 

شبورة)1222)حصة.

تم تعيين السيد هشام) (: التسيير)

شبورة كمسير للشركة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الذهب) بوادي  االبتدائية  باملحكمة 

و8السجل) ((2(2 تكتو8ر) (14 بتاريخ)

التجاري تحت رقم)16459.

497 P
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STE MARBTI BATI SUD
SARL AU

تأسيس شركة
تغسطس) (5 بتاريخ) بالعيون  تم 

شركة ذات املسؤولية) إنشاء) ((2(2

املحدودة بشريك وحيد بالخصائص)

التالية):

.MARBTI BATI SUD(:(التسمية

العمومية) ارشغا1  (: النشاط)

ومختلف خدمات البناء.

شارع القيروان) (: املقر االجتماعي)

زنقة عوينة تركز عمارة تبهي الشقة)

13)الطابق الثاني العيون.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

درهم) (122.222 (: املا1) رتس 

موزعة) حصة  (1222 على) مقسمة 

كالتالي):

 1222 الدين مرابطي) السيد بدر 

حصة.

بدر) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

ملدة) للشركة  كمسير  مرابطي  الدين 

غير محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة االبتدائية بالعيون بتاريخ)5 

التجاري) و8السجل  ((2(2 تغسطس)

تحت رقم)2/1723)2).

498 P

 STE BUREAU INGENIERIE

LAAYOUNE
SARL AU

تأسيس شركة
تبعا للعقد العرفي بتاريخ)))تكتو8ر)

الشركة) قوانين  وضع  تم  ((2(2

باملميزات التالية):

  BUREAU INGENIERIE(:(التسمية

.LAAYOUNE

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 1 بلوك) (6(4 رقم) (: املقر الرئي�سي)

مدينة الوحدة العيون.

يتعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)
سواء)باملغرب تو خارجه):

ارشغا1) الطباعة،) النظافة،)
العامة،)التصدير واالستيراد.

الرتسما1):)حدد في مبلغ)122.222 
درهم مقسمة إلى)122)حصة موزعة)

كالتالي):
اميمنة ابك)1222)حصة.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)
اميمينة ابك ملدة غير محدودة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (9 بتاريخ)

.(2(2/(395
499 P

SOCIETE MTDM
SRAL AU

تغيير نشاط شركة
سجل تجاري رقم 33261

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

النشاط) إلى  تنشطة  إضافة 
االجتماعي للشركة.

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 
تكتو8ر) (14 بتايخ) االبتدائيةبالعيون 

2)2))تحت رقم)451)/2)2).
500 P

FES CAPITAL SA
شركة مساهمة

رتسمالها 11.222.222 درهم
مقرها االجتماعي : بفاس رقم 43 
شارع عال1 بن عبد هللا قطاع 

ليبودروم
خفض في رتسما1 الشركة

من 11.222.222 درهم إلى 222.222 
درهم

العام) الجمع  ملداوالت  طبقا 
 4 بتاريخ) العادة  فوق  املنعقد 
تغسطس)2)2))من طرف املساهمين)
مقرها) (FES CAPITAL SA في شركة)
االجتماعي بفاس رقم)43)شارع عال1)
قد) ليبودروم  قطاع  هللا  عبد  بن 
قرر خفض في رتسما1 الشركة من 
 222.222 إلى  درهم   11.222.222

قدره  مبلغ  بحذف  وذلك  درهم 
 122 فئة  من  درهم   12.(22.222
الخسائر  من  الواحد  للسهم  درهم 
 31 غاية  إلى  الشركة  على  املتراكمة 

ديسمبر 219).
يصبح  العملية  هذه  إثر  وعلى 
درهم   222.222 الشركة  رتسما1 
مقسم إلى 2222 سهم من فئة 122 

درهم للسهم الواحد.
و8التالي تم تغيير املادتين السادسة 

والسابعة من القانون ارسا�سي.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بفاس) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (7 بتاريخ)

.(2(2/(566
بمثابة مقتطف و8يان

فيدكس

501 P

SOTRANDIV
SARL AU

الجمع) من  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالر8اط) مسجل  عادي  غير  العام 
الشريك) قرر  ((2(2 مارس) (( بتاريخ)
 SOTRANDIV SARL الوحيد لشركة)

AU)ما يلي):
نقل املقر االجتماعي من)45)زنقة)1 
الطابق)))رقم)3)طريق الخير البرنو�سي)
تازكا) جبل  زنقة  إلى  البيضاء)  الدار 

رقم)6)اكدا1 الر8اط.
التعديل القانوني ارسا�سي.

مكتب) في  القانوني  االيداع  تم 
التجارية) الر8اط  محكمة  تسجيل 
رقم) تحت  ((2(2 يوليو) (7 بتاريخ)

.12531(
502 P

 AL FOULAD
 CONTRACTANT ET
 D’IVESTISSEMENT

IMMOBILIER
SARL AU

من) عرفي  عقد  بمقت�سى 
مسجل) عادي  غير  العام  الجمع 
 (2(2 يوليو) (2 بتاريخ) بالر8اط 
لشركة الوحيد  الشريك   قرر 

 AL FOULAD CONTRACTANT ET

D’IVESTISSEMENT       IMMOBILIER 

SARL AU)ما يلي):

نقل املقر االجتماعي من)3))شارع)

تكدا1 الر8اط) (12 بين الويدان رقم)

إلى امللك املسمى)«حميدو))»)جماعة)

عين عتيق عمالة الصخيرات تمارة..

التعديل القانوني ارسا�سي.

مكتب) في  القانوني  االيداع  تم 

التجارية) الر8اط  محكمة  تسجيل 

رقم) تحت  ((2(2 يوليو) ((9 بتاريخ)

.125294

503 P

STE NEYKOMEDIA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رتسمالها : 122.222 درهم

372 AV(HASSAN(II : املقر االجتماعي 

APPART 2 RABAT

 12 بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب 

املصادقة) تمت  ((2(2 تغسطس)

ذات) لشركة  ارسا�سي  القانون  على 

املسؤولية املحدودة ذات الخصائص)

التالية):

.NEYKOMEDIA(:(التسمية التجارية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

اإلدارية) االستشارات  (: الهدف)

والتسويق) االتصاالت  (استشارات 

الرقمي).

دراسة وتصميم مواقع االنترنيت.

العمليات) جميع  عامة  بصفة 

املرتبطة بصفة مباشرة تو غير مباشرة)

بنشاط الشركة.

 372 AV (: االجتماعي) املقر 

.HASSAN II APPART 2 RABAT
رتسما1 الشركة):)122.222)درهم)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)درهم للحصة الواحدة.

املدة):)99)سنة بعد التأسيس.

بنمحجوب) السيدان  (: التسيير)

حمزة وعيوش محمد امين ملدة غير)

محدودة
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وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

تكتو8ر) (1( بتاريخ) بالر8اط  التجارية 

التجاري) السجل  رقم  تحت  ((2(2

رقم)1)1466.

504 P

STE GHITAYAGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
بتيفلت) (AGC شروط) بموجب 

وضع) تم  (،(2(2 يناير) فاتح  بتاريخ 

ذات) لشركة  االسا�سي  النظام 

مسؤولية محدودة من طرف الشركاء)

والتي تكون خصائصها كما يلي):

النموذج):)ش.م.م.

 STE (: الشركة) اسم 

.GHITAYAGRI

النشاط):)الزراعة وتر8ية املوا�سي.

سيد) ق  ج  (: االجتماعي) املقر 

سيدي عبد الرزاق،دوار ايت قاصو،)

حواشات تيفلت.

راسما1):)452.222)درهم.

توزيع رتسما1):)اللو8اني مصطفى)

3622)سهم.

اللو8اني آية)452)سهم.

العابد لو8نة)452)سهم.

تم االيداع القانوني بدائرة تيفلت)

 (2(2 تكتو8ر) (1( بتاريخ) االبتدائية 

برقم)176.

505 P

STE ELABDELMALKIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

الزيادة في راسما1 الشركة
وتعديل نشاط الشركة

بمقت�سى))الجمع العام االستثنائي)

 (2(2 تكتو8ر) فاتح  بتاريخ  املنعقد 

شركة) املالكية») «العبد  لشركة)

راسمالها) ذات املسؤولية املحدودة،)

االجتماعي) مقرها  درهم،) (122.222

قصر البطاطحة ص).ب)426)توفوس)

الرشيدية.

(.. قاسمي) املجيد  عبد  السيد 

مسير.

(.... قاسمي) اسماعيل  السيد 

مساهم.

ما يلي):)الزيادة في راسما1 الشركة)

 622.222 الى) درهم  (122.222 من)

درهم،)وذلك من خال1 وديعة بنكية)

درهم) (522.222 قدرها) ونقدية 

مجمدة لدى)BANK OF AFRICA)تي)

بخلق)5222)حصة اجتماعية.

 622.222 تصبح رتسما1 الشركة)

حصة) (6222 الى) مقسمة  درهم،)

اجتماعية.

الحصص):

(.... قاسمي) املجيد  عبد  السيد 

حصة) (3222 (.... درهم) (322.222

اجتماعية.

(.... قاسمي) اسماعيل  السيد 

حصة) (3222 (.... درهم) (322.222

اجتماعية.

(.. الشركة) راسما1  مجموع 

حصة) (6222 (... درهم) (622.222

اجتماعية.

االجتماعي) املوضوع  تعديل 

للشركة وذلك ب):

االستيراد) (: التالي) حذف النشاط 

وتصدير.

اضافة النشاط التالي):)الوساطة.

السيد) للشركة  املسير  (: التسيير)

عبد املجيد قاسمي.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية بتاريخ)7)تكتو8ر)
2)2))رقم)2)2)/77).

506 P

STE MARISCOS FRESCOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مقرها االجتماعي : شارع طه حسين 
زنقة 39 رقم 2) الناظور

تاسيس شركة
ليوم) التاسي�سي  العقد  بمقت�سى 

قوانين) تحرير  تم  (،(2(2 تكتو8ر) (7

املحدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

ش.م.م.)واملميزة بما يلي):

االسم التجاري):

 MARISCOS FRESCOS شركة)

ش.م.م.ش.و.

العنوان التجاري دوار اجوهر اثان)

فرخانة الناظور.

استيراد) (: التجاري) النشاط 

تجميد،) السمك،) وتوزيع  وتصدير 

نقل) السمك،) وطبخ  تهيئة  تصبير،)

السلع لصالح الغير.

املدة):)99)سنة.

درهم) (122.222 الراسما1)

بقيمة) حصة  (1222 على) وموزعة 

السيد) (: درهم للحصة لصالح) (122

الفونتي بوزيان)1222)حصة.

الفونتي) السيد  عين  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  مسيرا  بوزيان 

محدودة.

الر8ح) من  (% (5 تخصم) (: االر8اح)

الصافي من تجل االحتياط القانوني.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

تكتو8ر) (2 يوم) بالناظور  االبتدائية 

2)2)،)تحت رقم)3317.

507 P

STE AMIRIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مقرها االجتماعي : شارع طه حسين 

زنقة 39 رقم 2) الناظور

تاسيس شركة
ليوم) التاسي�سي  العقد  بمقت�سى 

فاتح))تكتو8ر)2)2)،)تم تحرير قوانين)

املحدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

ش.م.م.)واملميزة بما يلي):

 AMIRIS ( االسم التجاري):)شركة)

ش.م.م.ش.و.

العنوان التجاري شارع طه حسين)

زنقة)39)رقم)2))الناظور.

استيراد) (: التجاري) النشاط 

الغذائية) املواد  وتوزيع  وتصدير 

والقطاني ومواد النظافة.

املدة):)99)سنة.

درهم) (122.222 الراسما1)
بقيمة) حصة  (1222 على) وموزعة 
السيد)) (: درهم للحصة لصالح) (122

القدوري فؤاد))1222)حصة.
القدوري) السيد  عين  (: التسيير)
فؤاد مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.
الر8ح) من  (% (5 تخصم) (: االر8اح)

الصافي من تجل االحتياط القانوني.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
تكتو8ر) (6 يوم) بالناظور  االبتدائية 

2)2)،)تحت رقم)24)).
508 P

 STE RAY COLOR
SARL

راسمالها : 122.222 درهم
مقرها االجتماعي : 17 زنقة ساحل 
العاج، طابق تحت تر�سي املحيط 

الر8اط
السجل التجاري رقم : 125375

6)يوليو) بمقت�سى الجمع العام في)
االجتماعي) املقر  تحويل  تم  (،(2(2
للشركة من شارع سيدي محمد بن)
القبيبات،) (،155 العمارة) هللا  عبد 
العاج،) ساحل  زنقة  (17 الى) الر8اط 

طابق تحت تر�سي املحيط الر8اط.
بناء)على ذلك تم تعديل املادتين)3 

و4)من النظام االسا�سي.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
تكتو8ر) (14 بتاريخ) بالر8اط  التجارية 

2)2))تحت رقم)4552.
509 P

STE ZN DEMO TRAVAUX
SARL AU

تاسيس شركة
 (4 بموجب عقد عرفي مؤرخ في)
تم تاسيس شركة ذات) ((2(2 يوليو)
املواصفات) لها  محدودة  مسؤولية 

التالية):
 STE ZN DEMO (: التسمية)

.TRAVAUX SARL AU
في) مقاولة  (: االجتماعي) الهدف 
تاجر تو) مختلف االعما1 االنشائية،)
وتصدير،) االستيراد  تنفيذ  وسيط 
و8يع) والتفكيك  التصليح  اليات 
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بائع) الحراسة،) بستنة،) قطع الغيار،)

اللوازم املكتبية بالتقسيط،)الوسيط)

بالستيكية) بيوت  و8ناء) العقاري 

خاصة بزراعة العنب.
املقر):)حي القدس مجموعة)1)رقم)

57)تيفلت.

املدة):)99)سنة من تاريخ التاسيس.

الراسما1):)حدد رتسما1 الشركة)

في)122.222)درهم مقسمة الى)1222 

122)درهم) حصة اجتماعية من فئة)

للحصة االجتماعية):

نور الدين زينون).....)1222)حصة)

االجتماعية.
عيد السيد نور) (: تسيير الشركة)

الدين زينون مسيرا للشركة مع جميع)

الصالحيات.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت)

يوليو) ((2 في السجل التجاري بتاريخ)

2)2)،)تحت رقم)111.
للنسخ والبيان

الوكيل)

510 P

 STE MORROCAN LUXURY

EVENTS
 9 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

يناير)2)2))قرر ما يلي):

بنمو�سى) صلحية  السيدة  قررت 

لوكسوري) مروكان  الشركة  مسيرة 

شارع) (32 املقر من رقم) تغيير  افنت 

الخامس) الطابق  ياقوت  لاللة 

انفا) ((2222 بليوط) د سيدي  شقة 

فا1) شارع  ملتقى  (3( الدارالبيضاء)

ابرون) ولد عمير وزنقة بحث عمارة 

الطابق الثاني تكدا1 الر8اط)12.222.

بنمو�سى) صليحة  السيدة  قررت 

لوكسوري) مروكان  لشركة  مسيرة 

تنظيم) من  النشاط  تغيير  افنت 

الرحالت الى وكالة تسفار.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

 (7 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

فبراير)2)2).

511 P

STE AZOUZ INNOVATION
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رتسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : عمارة 7 شقة رقم 

17 مجموعة 1 تما1 1 تامسنا تمارة

تاسيس شركة
بتاريخ) العرفي  العقد  بمقت�سى 

قوانين) وضع  تم  (،(2(2 تكتو8ر) (7

الشركة ذات املميزات التالية):

 STE AZOUZ (: التسمية)

.INNOVATION SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الغرض االجتماعي):)تشغا1 البناء)

وتشغا1 مختلفة.

املدة):)حددت في)99)سنة.

شقة) (7 عمارة) (: االجتماعي) املقر 
تامسنا) (1 اما1) (1 مجموعة) (17 رقم)

تمارة.

الراسما1):)حدد في مبلغ)122.222 

درهم مقسمة الى)1222)حصة قيمة)

كل واحدة)122)درهم يمتلكها السيد)

عزوز الغزالي)1222)حصة.

تسير الشركة من طرف) (: االدارة)

السيد عزوز الغزالي.

لدى كتابة) ( القانوني) تم االيداع 

بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم) (،(2(2 تكتو8ر) (14 بتاريخ)

.132921

512 P

 STE SECRET DE BEAUTE
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تاسيس) تم  ((2(2 تكتو8ر) (7 في)

ش.م.م.ش.و.

 STE MON (: التجاري) االسم 

.SECRET DE BEAUTE

املقر االجتماعي):اقامة روان عمارة)

A)محل رقم)3)تحواز سال الجديدة.

النشاط):)مؤسسة لحالقة الرجا1)

والنساء.

العطور) وشراء) بيع  التجميل،)

ومواد التجميل واالستيراد والتصدير.

 122.222 (: الشركة) راسما1 

درهم.

حصة وحيدة لفائدة السيدة لبنى)

قنانبي))1222)حصة.

املسير):)السيدة قنانبي لبنى.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

بسال) التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم) (،(2(2 تكتو8ر) (15 بتاريخ)

.3(115

513 P

STE D-A ENGINE

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مسجل بتاريخ)

تاسيس) تم  قد  (،(2(2 سبتمبر) ((4

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

شريك وحيد باملميزات التالية):

 D-A ENGINE SARL (: التسمية)

.AU

صيانة) (: االجتماعي) الهدف 

السيارات.

في) حدد  (: الشركة) راسما1 

 1222 الى) موزعة  درهم  (122.222

درهم،) (122 حصة اجتماعية بقيمة)

واسنادها) باكملها  تحريرها  تم  قد 

للسيد هشام عبد املومن.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي تي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

االولى) السنة  ماعدا  ديسمبر  (31 الى)

تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شارع) (15 (: االجتماعي) املقر 

االبطا1،)شقة رقم)4)اكدا1 الر8اط.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

الحامل) املومن  عبد  هشام  السيد 

 A722115 رقم) الوطنية  للبطاقة 

وذلك))ملدة غير محدودة.

باملحكمة) التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالر8اط)146747.
مقتطف من اجل االشهار

514 P

STE H-KAR TECH
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد

تاسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ)4))سبتمبر)2)2)،)تم تاسيس)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

شريك وحيد باملميزات التالية):

 STE H-KAR TECH (: التسمية)

.SARL AU

الهدف االجتماعي):)ميكانيكي عام.

في) حدد  (: الشركة) راسما1 

 1222 الى) موزعة  درهم  (122.222

درهم،) (122 حصة اجتماعية بقيمة)

واسنادها) باكملها  تحريرها  تم  قد 

للسيد كريم ضيفليام.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي تي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

االولى) السنة  ماعدا  ديسمبر،) (31

تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجتماعي):)15)شارع االبطا1)

شقة رقم)4)تكدا1 الر8اط.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

الحامل) ضيفليام  كريم  السيد 

 A231992 رقم) الوطنية  للبطاقة 

وذلك ملدة غير محدودة.

باملحكمة) التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالر8اط)146749.
مقتطف من تجل االشهار

515 P
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STE BABELANGUES
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
((،(2(2 سبتمبر) (11 يوم) بالر8اط 
التاسي�سي) القانون  صياغة  تمت 
لها) محدودة  ذات مسؤولية  لشركة 

الخصائص التالية):
.STE BABELANGUES(:(التسمية
الهدف)):)التواصل متعدد اللغات.
ابن) شارع  (79 (: االجتماعي) املقر 
 5 رقم) شقة  الثاني  الطابق  سينا 

اكدا1 الر8اط.
تاريخ) ( من) 99)سنة ابتداء) (: املدة)

تاسيس الشركة.
الراسما1):)حدد))راسما1 الشركة)

في مبلغ))122.222)درهم.
الشركة) تسيير  عهد  (: االدارة)

. Mme.SAMIRA MZZINE
من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

غاية)31)ديسمبر.
وتسجيل) القانوني  االيداع  تم 
الشركة بالسجل التجاري للمحكمة)
تكتو8ر) (6 بتاريخ) بالر8اط  التجارية 

2)2)،)تحت رقم)146449.
516 P

STE RYAD PRO NET
SARL

بمقت�سى عقد مؤرخ تم تاسيس)
شركة تحمل الخصائص االتية):

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة.

 RYAD PRO NET (: التسمية)
.SARL

املقر):)عمارة))1)شقة رقم)3)زنقة)
لبنان حي املحيط الر8اط.

النشاط):)تشغا1 التنظيف.
رتسما1):)122.222)درهم.

املسير):)عبد الواحد موجتاهد.
املدة):)99)سنة.

باملحكمة) ( القانوني) االيداع  تم 
رقم) تحت  بالر8اط  التجارية 

.D127511
517 P

STE IMRANE LUXURY
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رتسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : الدارالبيضاء 6) 
محج مرس السلطان الشقة رقم 3 

الطابق 1
تلتقه) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ) مليحة تواتي،) االستاذة سناء)
تم تحرير القانون) ((2(2 12)سبتمبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 
خاصياتها) وحيد  بشريك  املحدودة 

كالتالي):
.IMRANE LUXURY(:(التسمية

العقاري،) االنعاش  (: الهدف)
التجزئة.

املقر االجتماعي):))الدارالبيضاء)6) 
 3 محج مرس السلطان الشقة رقم)

الطابق)1.
املدة):)99)سنة.

درهم) (122.222 (: الراسما1)
فئة) من  حصة  (1222 الى) مقسمة 
122)درهم للحصة الواحدة،)مسندة)
للشريك الوحيد السيد حسن زماوي.
التسيير):)عهد به ملدة غير محدودة)
للسيد حسن زماوي،)الحامل للبطاقة)

.BK44225(التعريف الوطنية رقم
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
 14 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2)،)تحت عدد)749229.
518 P

STE CHILGARDEN
شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها : 92.222 درهم
مقرها االجتماعي : 13 زنقة االشعري 

شقة رقم )1 تكدا1 الر8اط
تفويت االنصبة، تحويل الشركة الى 

ش.ذ.م.م. ذات الشريك الوحيد
استقالة املسير وتعيين مسير جديد

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالر8اط في)2))يوليو)2)2)،)تم تحرير)
محضر الجمعية العامة غير العادية)
 CHILGARDEN شركة) لشركاء)

ش.ذ.م.م.)والتي قررت ما يلي):

الفتيح) الفتح  تبو  الياس  السيد 

نصيب الى السيد) (322 قام بتفويت)

علي ازمي.

قام) (CEDRIC LUST السيد)

)الى السيد علي) 322)نصيب) بتفويت)

ازمي.

تحولت) التفويت  لهذا  تبعا 

املسؤولية) ذات  شركة  الى  الشركة 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.

استقالة السيد الياس تبو الفتح)

الفتيح من منصبه كمسير.

مغربي) ازمي،) علي  السيد  تعيين 

حي) بالر8اط،) قاطن  الجنسية،)

مسك) تجزئة  (،(3 قطاع) الرياض،)

الليل،)عمارة)7،)شقة رقم)5،)الحامل)

 A33(31( رقم) التعريف  للبطاقة 

غير) ملدة  للشركة  جديد  كمسير 

محدودة.

تحيين النظام االسا�سي.

 1(7275 رقم) التجاري  السجل 

باملحكمة التجارية بالر8اط.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

التجارية بالر8اط تحت رقم)127472 

بتاريخ)7)تكتو8ر)2)2).

519 P

STE STILL ASSOCIATES
شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها : 92.222 درهم

مقرها االجتماعي : 13 زنقة االشعري 

شقة رقم )1 تكدا1 الر8اط

تفويت االنصبة
 تحويل الشركة الى ش.ذ.م.م.ش.و. 
استقالة املسير وتعيين مسير جديد

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالر8اط في)12)يوليو)2)2)،)تم تحرير)

محضر الجمعية العامة غير العادية)

 STILL ASSOCIATES لشركاء)شركة)

ش.ذ.م.م.)والتي قررت ما يلي):

الفتيح) الفتح  تبو  الياس  السيد 

نصيب الى السيد) (322 قام بتفويت)

علي ازمي.

قام) (CEDRIC LUST السيد)

نصيب الى السيد علي) (322 بتفويت)

ازمي.

تحولت) التفويت  لهذا  تبعا 

املسؤولية) ذات  شركة  الى  الشركة 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.

 CEDRIC LUST السيد) استقالة 

من منصبه كمسير.

مغربي) تزمي  على  السيد  تعيين 

الجنسية قاطن بالر8اط حي الرياض)

الليل،) مسك  تجزئة  (،(3 قطاع)

عمارة)7)شقة رقم)5)الحامل للبطاقة)

 A333(31( رقم) الوطنية  التعريف 

غير) ملدة  للشركة  جديد  كمسير 

محدودة.

تحيين النظام االسا�سي.

 124(71 رقم) التجاري  السجل 

باملحكمة التجارية بالر8اط.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

التجارية بالر8اط تحت رقم)127471 

بتاريخ)7)تكتو8ر)2)2).

520P

STE POLYSERVE
شركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 12.222 درهم

مقرها االجتماعي : حي الصناعي 

تجزئة فيطا رقم 9) شارع الحسن 

الثاني

املؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) شركاء) قرر  يوليو  (13 بتاريخ)

POLYSERVE)ما يلي):

للشركة) االجتماعي  املقر  نقل 

من الحي الصناعي تجزئة فيطا رقم)

اقامة) الى  الثاني،) الحسن  شارع  ((9

 41 عمارة) (6 رقم) شقة  االزدهار 

هرهورة تمارة.

حصة اجتماعية من) (52 تفويت)

الواحدة) للحصة  درهم  (122 فئة)

من طرف السيد قاصيدي رشيد الى)

السيدة بنسعيد منية.
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حصة اجتماعية من) ((2 تفويت)
122)درهم للحصة الواحدة من) فئة)
طرف السيد ابيكزير جوزيف إكا1 الى)

السيد بنفارس رياض.
رشيد) قاصيدي  السيد  استقالة 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
كمسير) مهامه  من  (A332(9( رقم)

ثاني للشركة.
ابيكزير جوزيف) ( استقالة السيد)
التعريف) للبطاقة  الحامل  ( إكا1)
مهامه) من  (A333221 رقم) الوطنية 

كمسير ثاني للشركة.
رياض) بنفارس  السيد  تعيين 
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 
ولديه) للشركة  مسير  (A522619
الشركة) لتمثيل  الصالحيات  جميع 

ملدة غير محددة.
 12.222 رفع رتسما1 الشركة من)
بزيادة) درهم  (122.222 الى) درهم 
92.222)درهم عبارة عن)922)حصة)
للحصة) (122 فئة) من  اجتماعية 
الشركاء على  مقسمة   الواحدة 

)كما يلي):
بنسعيد منية)..)522)حصة.

 322 (... إكا1) جوزيف  ابيكزير 
حصة.

بنفارس رياض)...)22))حصة.
تم االيداع القانوني لدى املحكمة)
بالر8اط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (،(2(2 سبتمبر) ((( يوم)

.126961
521 P

ائتمانية تبعقيل
زنقة جبل تازكة،)عمارة)12،)مكتب)1

)اكدا1 الر8اط

الهاتف):)25.37.77.92.93

 STE ESPACE RIBIS
MAAMOURA

SARL
تأسيس شركة

 (1 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تقرر احداث شركة) (،(2(2 سبتمبر)
محدودة خصائصها  مسؤولية  ذات 

كالتالي  :

 STE ESPACE  : الشركة  تسمية 

.RIBIS MAAMOURA

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

مطعم  مقهى   : الشركة  نشاط 

جزارة وتجارة اللحوم.

هدى  تجزئة   : االجتماعي  املقر 

البحراوي  عال1  سيدي   12 رقم   1

تيفلت.

املدة : 99 سنة.

درهم   122.222  : الرتسما1 

محررة بالكامل.

راسما1  وزع   : رتسما1  توزيع 

الى 1222 حصة قيمة كل منها 122 

درهم في ملكية السيد هشام برطيط 

والسيد تيوب برطيط مناصفة.

التسيير : السيد تعزة برطيط.

بالسجل  القانوني  االيداع  تم 

التجاري للمحكمة االبتدائية بتيفلت 

اكتو8ر   15 بتاريخ   121 رقم  تحت 

.(2(2
للخالصة والنشر

522 P

STE WORLD NEGOCOM
SARL AU

تاريخ تسجيل العقد العرفي بتاريخ)

12)مارس)2)2))بالر8اط والتي تحمل)

الخصائص التالية):

مقاو1) تاجر،) (: الهدف االجتماعي)

تعما1 متنوعة وتاجر االدوية بالجملة)

والتجزئة.

راسما1 الشركة):)122.222)درهم)

فئة) من  حصة  (1222 الى) مقسمة 

1222)حصة) 122)درهم مقسمة الى)

من فئة)122)درهم للحصة))الواحدة)

الشكل) على  الشركاء) بين  موزعة 

التالي:

السيد بو8كر ارزمي)1222)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي تي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 3 رقم) شقة  (: االجتماعي) املقر 

عمارة)9)زنقة فارسفي لوسيو الر8اط.

املسير:)بو8كر ارزمي.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.146512

523 P

STE H & K CREA

 SARL

تاريخ تسجيل العقد العرفي بتاريخ)

تحمل) والتي  بسال  ((2(2 مارس) (12

الخصائص التالية):

:تعما1) االجتماعي) الهدف 

الطباعة،)تاجر لوازم املكاتب وتاجر.

راسما1 الشركة):)122.222)درهم)

فئة) من  حصة  (1222 الى) مقسمة 

1222)حصة) 122)درهم مقسمة الى)

من فئة)122)درهم للحصة))الواحدة)

الشكل) على  الشركاء) بين  موزعة 

التالي:

السيد خالد بنعرفة))5222)حصة.

 5222 الزكري) هاجر  السيدة 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي تي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجتماعي):)تجزئة الوالء)رقم)

2)حي الفرح القرية سال.

املسير):)خالد بنعرفة.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.31793

524 P

STE AOUL TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رتسمالها : 122.222 درهم

 5AV ALABTAL : مقرها االجتماعي
APPT(N°4 A 6 DAR(RABAT

بمقت�سى))عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
النظام) تم وضع  ((2(2 سبتمبر) ((1
املسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 

املحدودة بشريك وحيد):
.STE AOUL TRAVAUX(:(االسم

(: الشركة من اهدافها) (: ( الهدف)
شركة متخصصة في االشغا1 البناء.

املقر):)15)شارع االبطا1 شقة رقم)
4)تكدا1 الر8اط.

تاريخ) من  ابتداء) سن  (99 (: املدة)
التسجيل بالسجل التجاري.

 122.222 (: التجاري) رتسما1 
1222)حصة قدر) درهم مقسمة الى)

كل واحدة منها))122)درهم.
االدارة):)يتولى ادارة الشركة السيد)

العو1 ابراهيم ملدة غير محدودة.
تم االيداع القانوني لدى املحكمة)
تكتو8ر) (( بتاريخ) بالر8اط  التجارية 

2)2)،)تحت رقم)146351.
525 P

شركة تازي ماي
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
تاسيس شركة

بمقت�سى))عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
النظام) تم وضع  ((2(2 سبتمبر) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 
ذات) ( وحيد) بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية):
التسمية)):)شركة تازي ماي.

الوساطة،) (: االجتماعي) املوضوع 
بيع،) شراء،) تصدير،) السمسرة،)
للمنتجات) ودولي  محلي  تسويق 
والخضروات،) والفواكه  الزراعية 
جميع املنتجات الغذائية بشكل عام،)
الطازجة،)املجمدة،)وكذلك التخزين)

والتجارة الدولية بشكل عام.
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بناء)تحقيق،)وانشاء)وحدة لتعبئة)
وغيرها) الزراعية  املنتجات  وتجميد 

من املنتجات.
لجميع) والبري  البحري  النقل 

املنتجات.
والتجزئة) بالجملة  البيع  الشراء،)
والعمولة،)السمسرة والتجارة بشكل))
واالصناف) املنتجات  لجميع  عام 
املختلفة،)جميع املواد،)جميع السلع)
املصنعة،) املنتجات  الخام،) واملواد 
الزراعية) الحرافية،) الصناعية،)

والبحرية والغذائية.
املقر االجتماعي):)ت)6)عمارة النجد)

حي الداخلة اكادير.
حدد) (: االجتماعي) الراسما1 
الراسما1 في)122.222)درهم مقسمة)
الى)1222)حصة اجتماعية من قيمة)

122)درهم لكل حصة.
السيد تازي يوسف):)1222)حصة)
درهم لكل) (122 اجتماعية من قيمة)
 122.222 قدرها) بمساهمة  حصة 

درهم.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
الشريك الوحيد السيد تازي يوسف.
وحيد) بتوقيع  ملزمة  الشركة 
في) الحق  مع  يوسف  تازي  للسيد 

اختيار ممثل له.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.
كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 
باكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم) (،(2(2 تكتو8ر) (14 بتاريخ)

.96675
526  P

أعراش ترانس سيرفيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

الرتسما1 االجتماعي : 122.222 
درهم

املقر االجتماعي : رقم ))) بلوك د 
شارع الزيتون تيكوين تكادير

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
قرر) (،(2(2 سبتمبر) ((4 في) املؤرخ 
ترانس) «تعراش  شركة) شركاء)

سيرفيس»)ما يلي):

االجتماعي) املوضوع  تعديل 

نقل) (: النشاط) بإضافة  للشركة 

ارمتعة غير املصحو8ة لحساب الغير.

القانون) من  (3 البند) تعديل 

ارسا�سي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (2 بتاريخ)

.96624

527 P

 TAHSSINE AL  ISKANE -

TALISK
SARL AU

تحسين اإلسكان طاليسك

ش.م.م ش.و

برتسما1 : 222.222.) درهم

سال، طريق مهدية، إقامة يازمان1

بلوك 3، السلم )، الشقة رقم 17

ICE n°221.522.213.222.21(

هبة بين الشركاء
تحويل الشركة من ش.م.م
إلى ش.م.م بشريك وحيد

بقرار من الجمع العام االستثنائي)

قرر الشريك) (،(2(2 سبتمبر) (5 (: (1

(- «تحسين اإلسكان) الوحيد لشركة)

طاليسك»)ش.م.م ش.و ما يلي):

املوافقة على هبة)1522)حصة في)

لفائدة) سلوى  سقاط  السيدة  ملك 

تخيها وشريكها السيد سقاط محمد)

الذي تصبح الشريك الوحيد واملالك)

الوحيد لرتسما1 الشركة.

املسؤولية) ذات  الشركة  تحويل 

املحدودة املتعددة الشركاء)إلى شركة)

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

ونفس) ارهداف  نفس  لها  وحيد،)

االجتماعي) املقر  ونفس  التسمية 

ونفس التسيير ونفس الرتسما1)(بعد)

التغييرات املذكورة تعاله))ونفس مدة)

تسجيل) تاريخ  من  ابتداء) سنة  (99

الشركة بالسجل التجاري.

تسا�سي) قانون  على  املصادقة 
الشركة) لخاصيات  مالئم  جديد 

املحدودة املسؤولية بشريك وحيد.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
ضبط املحكمة االبتدائية بسال،)يوم)

)1)تكتو8ر)2)2))تحت رقم)29)35.
مقتطف و8يان اإلشهار

528 P

 SOCIETE ELECTRICITE
EL OUAZZANI

شركة ذات مسؤولية محدودة
رتسمالها : 1.222.222 درهم
املقر االجتماعي : زنقة دكار
حي العلويين رقم )1 تمارة

العام) الجمع  ملداوالت  تبعا 
يوليو) ((4 يوم) املنعقد  العادي  غير 
 ELECTRICITE لشركة) ((2(2
محدودة) (EL OUAZZANI SARL
 1.222.222 برتسما1) املسؤولية 

درهم،)تم االتفاق على ما يلي):
من) التشطيب  على  املصادقة 

السجل التجاري)32423)بالر8اط.
تغيير مقر الشركة):

 (2 عمارة) القبيبات  شارع  (: من)
العكاري الر8اط.

العلويين حي  دكار  زنقة  (:  إلى)
رقم))1)تمارة.

القانوني) اإليداع  وضع  تم  وقد 
لدى املحكمة التجارية بالر8اط بتاريخ)

14)تكتو8ر)2)2))تحت رقم)4534.
529 P

SOCIETE FOUR GOLD
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رتسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : عمارة 52 شقة
رقم 3 الطابق الثاني شارع عال1
بن عبد هللا حي النهضة II تمارة

تبعا ملداوالت الجمع العام الغير)
عادي املنعقد يوم)17)سبتمبر)2)2) 
 SOCIETE FOUR GOLD لشركة)
برتسما1) املسؤولية  شركة محدودة 
على االتفاق  تم  درهم،) (122.222 

ما يلي):

حسابات) على  املصادقة 
التصفية،)إقفا1 عمليات التصفية،)

التشطيب من السجل التجاري.
القانوني) اإليداع  وضع  تم  وقد 
بالر8اط) التجارية  املحكمة  لدى 
رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (14 بتاريخ)

.127677
530 P

 SOCIETE ZYRIAB
CREATIONS

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها : 12.222 درهم
املقر االجتماعي : 15 شارع اربطا1

شقة رقم 4، تكدا1، الر8اط
تبعا ملداوالت الجمع العام الغير)
ديسمبر) ((3 يوم) املنعقد  عادي 
 SOCIETE ZYRIAB لشركة) ((219
محدودة) شركة  (CREATIONS
درهم) (122.222 املسؤولية برتسما1)

تم االتفاق على ما يلي):
حسابات) على  املصادقة 
التصفية،)إقفا1 عمليات التصفية،)

التشطيب من السجل التجاري.
القانوني) اإليداع  وضع  تم  وقد 
بالر8اط) التجارية  املحكمة  لدى 
رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (14 بتاريخ)

.127674
531 P

SOCIETE DINA PEINTURE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رتسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : دوار البلغيتي 
فيرمة 442 ابن خلدون عين عتيق 

الصخيرات تمارة
تبعا ملداوالت الجمع العام الغير)
 (2(2 يوليو) ((3 عادي املنعقد يوم)
 SOCIETE DINA PEINTURE(لشركة
برتسما1) املسؤولية  محدودة 
على االتفاق  تم  درهم،) (122.222 

ما يلي):



عدد)5635 - 11)ر8يع ارو1))144 )2))تكتو8ر)2)2))الجريدة الرسمية   14234

من) التشطيب  على  املصادقة 
السجل التجاري)132225)بالر8اط.

تغيير مقر الشركة):
شارع) (2 الشقة) (32 عمارة) (: من)

موالي احد الوكيلي حسان الر8اط.
442 فيرمة) البلغيتي  دوار  (:  إلى)
الصخيرات) عتيق  عين  خلدون  ابن 

تمارة.
القانوني) اإليداع  وضع  تم  وقد 
لدى املحكمة التجارية بالر8اط بتاريخ)

14)تكتو8ر)2)2))تحت رقم)4535.
332 P

 SOCIETE 4.F.M NEGOCE
SARL

Société à responsabilité limitée
Au(capital(de 100.000 Dhs

 Siège(social : LOTISSEMENT(A
 KOUTOUBIA(LOT(N° 8 MAG

EN(RDC - TEMARA
تبعا ملداوالت الجمع العام الغير)
عادي املنعقد يوم)17)سبتمبر)2)2) 
 SOCIETE 4.F.M NEGOCE لشركة)
برتسما1) املسؤولية  شركة محدودة 
على االتفاق  تم  درهم،) (122.222 

ما يلي):
حسابات) على  املصادقة 
التصفية،)إقفا1 عمليات التصفية،)

التشطيب من السجل التجاري.
القانوني) اإليداع  وضع  تم  وقد 
بالر8اط) التجارية  املحكمة  لدى 
رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (14 بتاريخ)

.127673
533 P

SOCIETE CYCLE NEGOCE
SARL AU

Société à responsabilité limitée
à Associé Unique

Au(capital(de 100.000 Dhs
Siège(social : MAG(N° 8 LOT 22
HAY(ABBADI(BRIKA - TEMARA

تبعا ملداوالت الجمع العام الغير)
عادي املنعقد يوم)17)سبتمبر)2)2) 
 SOCIETE CYCLE NEGOCE(لشركة
برتسما1) املسؤولية  شركة محدودة 

على االتفاق  تم  درهم،) (122.222 

ما يلي):

حسابات) على  املصادقة 

التصفية،)إقفا1 عمليات التصفية،)

التشطيب من السجل التجاري.

القانوني) اإليداع  وضع  تم  وقد 

بالر8اط) التجارية  املحكمة  لدى 

رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (14 بتاريخ)

.127645

534 P

KENZA CONFECTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

تأسيس
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس) تم  ((2(2 تغسطس) (12

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد باملميزات التالية):

 KENZA (: الشركة) تسمية 

CONFECTION

ذات) شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

تصنيع  بيع،   : االجتماعي  الهدف 

بكل  النسيج  صناعة  املالبس، 

مشتقاته، استيراد وتصدير.

العمليات  جميع  عام  بشكل  تو 

التي  والصناعية  التجارية  املالية، 

يمكن إلحاقها بشكل مباشر بالهدف 

االجتماعي.

عنوان املقر االجتماعي : حي الشيخ 

املفضل، قطاع النور، رقم 16، سال.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

إلى 31 ديسمبر ما عدا السنة ارولى 

تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 (2.222  : الشركة  رتسما1  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي :

 (22  : اليعقوبي  امين  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 : عنوانه  اليعقوبي  امين  السيد 

تجزئة محمد بالمين عمارة )4 رقم 7 

خارج باب سبتة سال.

اليعقوبي  امين  السيد   : املسير 

عنوانه : تجزئة محمد بالمين عمارة 

)4 رقم 7 خارج باب سبتة سال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) فاتح  بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2)2))تحت رقم)371.

رقم التقييد في السجل التجاري):)

.31929
بمقت�سى مقتطف و8يان

املسير

535 P

SWISLA CONFECTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس) تم  ((2(2 تغسطس) ((2

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

باملميزات التالية):

 SWISLA (: الشركة) تسمية 

CONFECTION

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

تصنيع) بيع،) (: االجتماعي) الهدف 

بكل) النسيج  صناعة  املالبس،)

مشتقاته،)استيراد وتصدير.

العمليات) جميع  عام  بشكل  تو 

التي) والصناعية  التجارية  املالية،)

يمكن إلحاقها بشكل مباشر بالهدف)

االجتماعي.

عنوان املقر االجتماعي):)حي الدار)

الحمراء،)زنقة تاونات،)رقم)92،)سال.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسمبر ما عدا السنة ارولى) (31 إلى)

تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 42.222 (: الشركة) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):

السيد الغالي عكشة):)322)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة.

122)حصة) (: السيدة هند التازي)

بقيمة)122)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  ارسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

:)حي) السيد الغالي عكشة عنوانه)

 33 رقم) الكرامة  زنقة  شيخ ملفضل 

سال.

السيدة هند التازي عنوانها زنقة)

بوقناد1،)رقم)47،)حي إنبعاث،)سال.

عكشة) الغالي  السيد  (: املسير)

عنوانه حي شيخ ملفضل زنقة الكرامة)

رقم)33)سال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (5 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

2)2))تحت رقم)395.

رقم التقييد في السجل التجاري):)

.3(237
بمقت�سى مقتطف و8يان

املسير

536 P

ALINE IMMO SERVICES
SARL

رتسمالها : 12.222 درهم

سجل تجاري رقم : 295)3

سال

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

في مؤرخ  موثق  عقد   بمقت�سى 

إعداد) تم  ((2(2 تغسطس) ((2

ذات) لشركة  ارسا�سي  القانون 

املحدودة  باملميزات املسؤولية 

التالية):

 ALINE IMMO (: التسمية)

SERVICES SARL

الوساطة   : االجتماعي  الهدف 

العامة، خدمات  العقارية، ارشغا1 

السانديك.
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رتسما1 الشركة : 12.222 درهم 

مقسمة إلى 122 حصة من فئة 122 

درهم.

املحمودي محمد 92 حصة.

 12  : الرحيم  عبد  املحمودي 

حصص.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي تي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

ارولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجتماعي):)تجزئة رياض تهل)

سال عمارة))F)رقم)1)تابريكت سال.

املسير):)املحمودي محمد.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بسال)

رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (1( بتاريخ)

.4(4
بمقت�سى مقتطف و8يان

املسير

537 P

 SOCIETE FARAJ

DISTRIBUTION
بشريك وحيد

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  ((2(2 سبتمبر) ((1 بتاريخ)

ذات) لشركة  ارسا�سي  القانون 

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الصفات التالية):

«فرج) شركة) (: التسمية)

بشريك) ش.م.م  ديستريبوسيون»)

وحيد.

تاجر ارغذية) (: الهدف االجتماعي)

و8صفة عامة كل العمليات) العامة،)

التجارية الصناعية املالية املنقولة تو)

غير املنقولة املتعلقة بطريقة مباشرة)

املذكورة) بارنشطة  مباشرة  غير  تو 

تعاله تو من شأنها املساهمة في تطور)

الشركة.

اشناد) املرس  (: االجتماعي) املقر 
الزايدي تجزئة)162))الطابق السفلي)

طنجة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
إذا) إال  التجاري  بالسجل  التسجيل 
تعرضت الشركة للحل املسبق تو تم)

تمديدها.
درهم) (12.222 (: رتسما1 الشركة)
فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسم 
كلها) الواحدة  للحصة  درهم  (122
الشريكة) املقدة  فدوة  نصيب  من 

الوحيدة.
املقدة) فدوة  السيدة  (: املسير)

املسيرة الوحيدة وملدة غير محدودة.
بفاتح) تبدت  (: االجتماعية) السنة 
يناير وتنتهي يوم)31)ديسمبر من نفس)
السنة ما عدا السنة ارولى تبتدئ من)

تاريخ التسجيل في السجل التجاري.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
للمحكمة التجارية بطنجة تحت رقم)

.122569
بمثابة مقتطف و8يان

538 P

TRAMIK - PRO شركة
ش.م.م ش. وحيد

سجل تجاري رقم 27)16
تأسيس شركة

بتاريخ العرفي  للعقد   تبعا 
7))تغسطس)2)2))تم إنشاء)شركة)
شخص) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد بالخصائص التالية):
TRAMIK - PRO(التسمية):)شركة

ش.م.م ش.)وحيد.
النشاط):

اإلنشاءات) البناء،) مواد  بيع 
العامة):)تعما1 متنوعة،)تجارة عامة،))
الهندسة) بيع وشراء)املواد الزراعية،)
املباشرة) واملبيعات  التجارة  املدنية،)
الهندسة) الخدمات،) بالعمولة،) تو 
طالء) الصحي،) الصرف  املدنية،)
الصيدليات،) السباكة،) الزجاج،)
وارملنيوم،) املعادن  نجارة  الخشب،)
املياه) نقاط  معدات  تطوير،) حفر،)
الهيدروليكية،) املعدات  واآلبار،)
التنظيف) التنظيف،) البستنة،)

التقنية) املعدات  والحراسة،)

وتكييف) والباردة  وامليكانيكية 

املعدات واردوات الكهر8ائية) الهواء،)

امليكانيكية،) املعدات  وارتمتة،)

بالجملة) الغذائية  املنتجات  بيع 

والتجزئة،)واإلكسسوارات،)ومعدات)

املطبخ والصعود،)واملفروشات،)و8يع)

اردوات الرياضية،)واللوازم املكتبية،)

واملعدات وارثاث،)وتجهزة الكمبيوتر)

وتركيب) اإللكترونية،) وارجهزة 

املعدات) والبيع  والشراء) الشبكات،)

الدارجة الجديدة واملستعملة،)تدوات)

التخلص) الوقود،) البحري،) الصيد 

زعانف) النباتات  بيع  الرما1،) من 

النقل الشخ�سي) مكافحة الصحراء،)

تو البضائع الوطنية تو الدولية،)جميع)

املياه،) خزانات  بيع  النقل،) تعما1 

الصحف) بيع  واملالبس،) الخياطة 

بيع) التقنية،) املعدات  والكتب،)

استيراد وتصدير وواردات) الغاليات،)

املواد) وشراء) بيع  السيارات.) مواد 

عام،) وبشكل  والخردة.) املستعملة 

بشكل) املرتبطة  العمليات  جميع 

مباشر تو غير مباشر بنشاطها لتعزيز)

نمو الشركة وتطورها.

الطاح) شارع  (: االجتماعي) املقر 

121))حي الوحدة الداخلة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

درهم) (122.222 (: املا1) رتس 

مقسمة على)1222)حصة.

خليل) السيد  تعيين  (: التسيير)

مبروكة) بزنقة  الساكن  الشاقوري 

القم)12)بنسلمان املدير الوحيد لفترة)

غير محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالداخلة) االبتدائية  باملحكمة 

تحت رقم) ((2(2 سبتمبر) ((3 بتاريخ)

.792/(2(2
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STE NAJAH COMPANY

SARL AU

رقم السجل التجاري 12277

تعديل قانوني
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

17)تغسطس)2)2))قرر الجمع العام)

لشركة):

(: من) االجتماعي  املقر  تحويل 

 73222  -  12 شارع باهية عيني رقم)

الداخلة.

آسية) إقامة  ارو1  الطابق  (: إلى)

حي) السماللي  فاضل  محمد  شارع 

السالم رقم)1322)-)الداخلة.

املتعلق) الرابع  للفصل  التعديل 

باملقر االجتماعي للشركة في القانون)

ارسا�سي للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالداخلة) االبتدائية  باملحكمة 

تحت الرقم) ((2(2 سبتمبر) (2 بتاريخ)

.(2(2/722
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 GLOBAL SOLUTIONS شركة

QUALITY

ش.م.م ش. وحيد

سجل تجاري رقم 16453

تأسيس شركة
بتاريخ العرفي  للعقد   تبعا 

5)تكتو8ر)2)2))تم إنشاء)شركة ذات)

املحدودة لشخص وحيد) املسؤولية 

بالخصائص التالية):

 GLOBAL شركة) (: التسمية)

ش.م.م) (SOLUTIONS QUALITY

ش.)وحيد.

النشاط):

ثالثية) اآلفات  مكافحة  خدمة 

مكافحة) الفئران،) مكافحة  (: اربعاد)

الحشرات،)التطهير.

خماسية) اآلفات  مكافحة  خدمة 

اربعاد.



عدد)5635 - 11)ر8يع ارو1))144 )2))تكتو8ر)2)2))الجريدة الرسمية   14236

نصائح وتدريب على النظافة.

خدمة تطهير كوفيد.

تسويق منتجات النظافة.

خدمة النظافة للمناز1 والشركات)

والفنادق واملطاعم وغيرها.

النظافة) منتجات  تسويق 

الشخصية.

دعم اعتماد تنظمة إدارة الجودة.

الدورات التدريبية واملشورة.

وإصدار) والتفتيش  التدقيق 

الشهادات في مجا1 النظافة.

االستشارات في العالقات العامة،)

اإلدارة) االستراتيجية،) اإلدارة 

التجارية،)إدارة اإلنتاج.

املوارد) إدارة  في  االستشارات 

التوريد) سلسلة  وإدارة  البشرية 

وغيرها.

تقديم) تجارة،) استيراد وتصدير،)

خدمات،)تعما1 متنوعة.

العمليات) جميع  عام،) وبشكل 

غير) تو  مباشر  بشكل  املرتبطة 

الشركة) نمو  لتعزيز  بنشاطها  مباشر 

وتطورها.

املقر االجتماعي):)الطابق ارو1 رقم)

15)3)حي الوحدة)3)-)الداخلة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

درهم) (122.222 (: املا1) رتس 

مقسمة على)1222)حصة.

نسرين) السيدة  تعيين  (: التسيير)

الشبهي الساكنة بحي القسم)1)الطابق)

الثاني رقم)4)الداخلة املديرة الوحيدة)

لفترة غير محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالداخلة) االبتدائية  باملحكمة 

رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (14 بتاريخ)

.926/(2(2
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II زهير
شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : الدار البيضاء

6)، شارع اللة الياقوت

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

البيضاء)بتاريخ)2))سبتمبر)219)،)تم)

إنشاء)القانون ارسا�سي لشركة)«زهير)

شركة ذات مسؤولية محدودة،) («(

بالدار) االجتماعي  مقرها  والكائن 

البيضاء،)6)،)شارع اللة الياقوت.

الشركة) لهذه  االجتماعي  الغرض 

هو اإلنعاش العقاري.

 122.222 االجتماعي) رتسمالها 

1222)حصة قيمة) درهم،)مقسم إلى)

مكتتبة) درهم  (122 منها) واحدة  كل 

املساهمين،) طرف  من  ومحررة 

 222 زهير) محمد  للسيد  بالنسبة 

زهير) سعد  للسيد  و8النسبة  حصة 

22))حصة.

تم تعيين السيد سعد زهير كمسير)

وحيد للشركة ملدة)3)سنوات.

تنشأت هذه الشركة ملدة)99)سنة)

بالسجل) تقييدها  تاريخ  من  ابتداء)

التجاري.

(«( «زهير) الشركة) تأسيس  تم 

بالدار) لالستثمار  الجهوي  باملركز 

البيضاء)بتاريخ)))تكتو8ر)219))تحت)

رقم السجل التجاري)9))444.
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مانوس كافي
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات شريك وحيد
محرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

(،(2(2 6))تغسطس) بالر8اط بتاريخ)

الخصائص) لها  شركة  تأسيس  تم 

التالية):

مسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

محدودة.

التسمية):)مانوس كافي.

الغرض):)خدمات ومحل القهوة.

 793 5)رقم) :)امل) املقر االجتماعي)

املسيرة يعقوب املنصور الر8اط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تقييدها في السجل التجاري.

 122.222 (: رتس املا1 االجتماعي)

حصة) (1222 إلى) مقسم  درهم 

اجتماعية من فئة)122)درهم للحصة)

ومكتتبة) بكاملها  محررة  الواحدة،)

كليا وموزعة على الشريك الوحيد.

الشركاء):

السيد عبد اللطيف املنجد)1222 

حصة.

:)تم اختيار كمسير وحيد) التسيير)

للشركة ملدة غير محددة):

في) املنجد،) اللطيف  عبد  السيد 

للبطاقة) الحامل  (،1995 يناير) فاتح 

الوطنية رقم):)121699.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني في املحكمة التجارية بالر8اط)

تحت رقم)43)146.
من تجل اإليداع والنشر

املسير
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LACTUS MAROC
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

وضع) تم  بسال،) ((2(2 يونيو) ((1

ذات) للشركة  ارسا�سي  القانون 

املسؤولية املحدودة من شريك وحيد)

التي تحمل الخصائص التالية):

يونس) السيد  (: الوحيد) الشريك 

التعريف) لبطاقة  الحامل  وعزو 

.AB215649(الوطنية رقم

LACTUS MAROC(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة من شريك وحيد.

الهدف االجتماعي):)بيع العقاقير.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

التأسيس النهائي.

درهم) (122.222 (: املا1) رتس 

مقسم إلى)1222)حصة من فئة)122 

درهم للحصة.

 1 رقم) متجر  (: االجتماعي) املقر 

البراهمة) (1(6 تجزئة بيتي سكن رقم)

عامر سال.
وعزو) يونس  السيد  (: التسيير)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
.AB215649(رقم

من) تبتدئ  (: املالية) السنة 

في وتنتهي  سنة  كل  من  يناير   فاتح 

ديسمبر من نفس السنة ما عدا) (31

تاريخ) من  تبتدئ  ارولى  السنة 

إلى) التجاري  السجل  في  التسجيل 

غاية)31)ديسمبر)2)2).

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
التقييد) رقم  بسال،) االبتدائية 

وذلك) (3(125 التجاري) بالسجل 

بتاريخ))1)تكتو8ر)2)2).
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STE LINGE BY QUALITY
SARL AU

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

6)تكتو8ر)2)2))بالر8اط،)تم تأسيس)

شركة تحمل الخصائص التالية):

 STE LINGE BY (: التسمية)

QUALITY SARL AU

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

و8يع) شراء) (: االجتماعي) الهدف 

وتجارة بالتقسيط واستيراد وتصدير)

جميع منتجات الكتان املنزلية بما في)

وتدوات) املفروشات  العناصر  ذلك 

املنزلية) واملنتجات  واملعدات  املائدة 

والعائلية،) الشخصية  واملعدات 

املنتجات املوسمية واملالبس والهدايا)

املنتجات) لجميع  واإلكسسوارات 

املذكورة تعاله.

و8صفة عامة كل العمليات املالية)

والصناعية والتجارية والعقارية وغير)

العقارية التي لها اتصا1 مباشر تو غير)

مباشرة بالهدف االجتماعي.

املقر االجتماعي):)عمارة)32)الشقة)
زنقة موالي تحمد الوكيلي حسان) (2

الر8اط.
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املدة):)99)سنة.

رتس املا1):)122.222)درهم مقسم)

إلى)1222)حصة من فئة)122)درهم.

الباهي) كريمة  السيدة  (: التسيير)

ملدة غير محدودة.

السنة املالية):)تبدت من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

لفائدة) (%5 بعد خصم) (: ارر8اح)

االحتياط القانوني الفائض يتصرف)

فيه حسب قرار الشركاء.

 146723 (: التجاري) السجل 

الر8اط.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالر8اط)

بتاريخ)15)تكتو8ر)2)2).
من تجل االستخالص والبيان
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بيكوف

مكتب الحسابات واالستشارة

12)نقة البندقية،)شقة))،)املحيط،)الر8اط

الهاتف):)3.21).6).25.37

STE ZIZ BUREAU
SARL

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

9)تكتو8ر)2)2))بالر8اط،)تم تأسيس)

شركة تحمل الخصائص التالية):

 STE ZIZ BUREAU (: التسمية)

SARL

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الهدف االجتماعي):)التجارة،)البيع)

والشراء)بالجملة والتقسيط في لوازم)

وتدوات املكتب.

و8صفة عامة كل العمليات املالية)

العقارية) وغير  والعقارية  والتجارية 

التي لها اتصا1 مباشر تو غير مباشرة)

بالهدف االجتماعي.

املقر االجتماعي):))رقم)1)عمارة رقم)

14)زنقة واد زيز تكدا1 الر8اط.

املدة):)99)سنة.

رتس املا1):)122.222)درهم مقسم)

إلى)1222)حصة من فئة)122)درهم.

التسيير):)السيد صديق واسلومين)

والسيد نور الدين واسلومين والسيد)

سعيد واسلومين ملدة غير محدودة.

السنة املالية):)تبدت من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

لفائدة) (%5 بعد خصم) (: ارر8اح)

االحتياط القانوني الفائض يتصرف)

فيه حسب قرار الشركاء.

 146721 (: التجاري) السجل 

الر8اط.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالر8اط)

بتاريخ)15)تكتو8ر)2)2).
من تجل االستخالص والبيان
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SOCIETE PROMOBIS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رتسمالها : 122.222 درهم

بتاريخ) بمقت�سى عقد عرفي حرر 

قرر الجمع العام) (،(2(2 مارس) (1(

وهم السيد) بموافقة جميع الشركاء)

السيد) (- حصة) (122 ادريس عبيس)

والسيد) (- حصة) (322 محمد فاختي)

عبد القادر فاختي)322)حصة والسيد)

وهي) حصة  (322 اجدوري) عاد1 

من رتس املا1 االجتماعي) (122/122

للشركة.

322)حصة التي هي في) تم تفويت)

ملك السيد عبد القادر فاختي لفائدة)

السيد عاد1 اجدوري ومحمد فاختي)

بنسبة)52%)لكل واحد منهما.

عبيس) ادريس  السيد  تعيين  تم 

كمسيرين) اجدوري  عاد1  والسيد 

للشركة يتمتعان بجميع الصالحيات)

بجميع) والقيام  الشركة  لتمثيل 

املهام التي يخولها لهما القانون وكذا)

الفصل)15)و16)من القانون الداخلي)

للشركة و8التوقيع املشترك.

ذكره) سبق  ما  تحقيق  ونتيجة 

من) و16) (15 (،7 (،6 تم تغيير البنود)

حيث) للشركة  الداخلي  القانون 

تصبح كما يلي):

كل) (: املساهمة) (: السادس) البند 

شريك ساهم في رتسما1 الشركة بما)

 12.222 السيد ادريس عبيس) (: يلي)

 45.222 درهم السيد محمد فاختي)

اجدوري) عاد1  والسيد  درهم 

45.222)درهم.

الرتسما1) (: السابع) البند 

تحديد) تم  (: ارسهم) (- االجتماعي)
122.222)درهم) (: رتسما1 الشركة بــــ)

فئة) من  حصة  (1222 على) مقسمة 

كلها مكتتبة) لكل حصة  درهم  (122

ادريس) (: ومؤداة نقدا وهي في حوزة)

عبيس)122)حصة)-)محم فاختي)452 

 452 عاد1 اجدوري بنسبة) (- حصة)

حصة.

والسادس) عشر  الخامس  البند 

عشر):)تم تعيين السيد ادريس عبيس)

كمسيرين) اجدوري  عاد1  والسيد 

للشركة يتمتعان بجميع الصالحيات)

لتمثيل الشركة والقيام بجميع املهام)

كمسيرين) القانون  لهم  يخولها  التي 

للشركة يتمتعان بجميع الصالحيات)

لتمثيل الشركة والقيام بجميع املهام)

التي يخولها لهم القانون وكذا الفصل)

15)و16)من القانون الداخلي للشركة)

و8التوقيع املشترك.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 

2))ماي)2)2))تحت رقم)735222.
للبيان والخالصة
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MAXI  PROTECTION
العام) الجمع  محضر  بموجب 

يوليو) (14 في) املنعقد  االستثنائي 

 MAXI شركة) شركاء) قرر  (،(2(2

PROTECTION)ما يلي):

املصادقة على تفويت)522)حصة)

عبد) مستفد  السيد  يمتلكها  التي 

اللطيف لصالح السيد ابراهيم ويجا

السيد) استقالة  على  املوافقة 
وظيفته) من  اللطيف  عبد  مستفد 

كمسير مشارك.
الشركة من شركة) تحويل شكل 
إلى شركة) ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.
إعادة تحيين القانون ارسا�سي.

سجل) في  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بالر8اط  التجارية   املحكمة 
رقم) تحت  ((2(2 سبتمبر) (14

.126653
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EXPHO
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ)32)سبتمبر)219))قرر الشريك)

الوحيد ما يلي):
اإلغالق النهائي للشركة.

لذمة) فيه  رجعة  ال  كامل  إبراء)
مصفي الشركة املصطفى هاشري في)

كل مراحل التصفية.
للشركة) القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة االبتدائية القنيطرة بتاريخ)

16)سبتمبر)2)2))تحت رقم)752).
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شمس الحسابات ائتمانية املحاسبة

شقة)3)عمارة)))(شركة التبغ))طريق القنيطرة

سال

 WANDERING SUN
SARL AU

رتسمالها : 122.222 درهم
املقر االجتماعي : سال، تجزئة

لال مريم الرقم 62 حي اشماعو
مسجلة بالسجل التجاري بسال

تحت رقم 3)41)
العام االستثنائي) الجمع  بمحضر 
قرر) ((2(2 تغسطس) (4 بتاريخ)

الشريك الوحيد ما يلي):
سال،) (: من) االجتماعي  املقر  نقل 
تجزئة لال مريم الرقم)62)حي اشماعو.
ارو1) الطابق  (1572 سال،) (: إلى)
واد) حي  النصر  شارع  تازنانت  زنقة 

الدهب.
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تعديل ومطابقة القانون ارسا�سي)

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (،(2(2 تكتو8ر) (1( يوم) بسال 

رقم)27)35.
اإلشارة والنشر

شمس الحسابات ائتمانية املحاسبة

550 P

 LA PETITE BOULANGERIE 

 DU QUARTIER
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

رتسمالها : 122.222 درهم

MD املقر االجتماعي : متجر رقم

عمارة D إقامة الشمس 3 هرهورة

تمارة

تأسيس) تم  عرفي  عقد  بموجب 

 LA PETITE BOULANGERIE(شركة

محدودة) شركة  (DU QUARTIER

الوحيد) الشريك  ذات  املسؤولية 

ذات امليزات) ((2(2 سبتمبر) (( بتاريخ)

التالية):

مقهى.

مخبزة حلويات.

من) مكون  الشركة  رتسما1 

 1222 إلى) مقسم  درهم  (122.222

للحصة) درهم  (122 فئة) من  حصة 

مقسمة على الشكل التالي):

 1222 بنيسف) تحمد  السيد 

حصة.

الشركة مسيرة من طرف السيد)

تحمد بنيسف.

سنة) (99 مدة الشركة محددة في)

ابتداء)من تاريخ تسجيلها في السجل)

التجاري.

بكتابة) الشركة  تسجيل  تم 

بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) وتحت  ((2(2 تكتو8ر) (6 بتاريخ)

.132279

551 P

CAP STUDIES شركة
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

رتسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : رقم )91

الطابق الثاني حي املنزه ح ي م

الر8اط

تأسيس) تم  عرفي  عقد  بموجب 

شركة) (CAP STUDIES شركة)

 (3 بتاريخ) املسؤولية،) محدودة 

سبتمبر)2)2))ذات امليزات التالية):

مستشار في التدبير.

املدر�سي) التوجيه  في  مستشار 

واملنهي،)التكوين املستمر.

من) مكون  الشركة  رتسما1 

 1222 إلى) مقسم  درهم  (122.222

للحصة) درهم  (122 فئة) من  حصة 

مقسمة على الشكل التالي):

 1222 العلمي) غيثة  السيدة 

حصة.

الشركة مسيرة من طرف السيدة)

غيثة العلمي.

سنة) (99 مدة الشركة محددة في)

ابتداء)من تاريخ تسجيلها في السجل)

التجاري.

باملحكمة) الشركة  تسجيل  تم 

تكتو8ر) (13 بتاريخ) بالر8اط  التجارية 

2)2))وتحت رقم)146641.

552 P

EXTREMVISION
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

رتسمالها هو 122.222 درهم

املقر االجتماعي : امل 3 موسع

رقم 64 ح ي م الر8اط

العام) الجمع  لقرارات  تبعا 

 EXTREMVISION(االستثنائي لشركة

املنعقد) املسؤولية،) محدودة  شركة 

إقرار تم  ((216 يناير) (19  بتاريخ)

ما يلي):

االجتماعي) املقر  عنوان  تغيير 

 64 3)موسع رقم) :)امل) للشركة،)من)

محل) (: إلى العنوان) ح ي م الر8اط،)

موالي) شارع  (1 املسيرة) حي  تجاري 

 1( ارمانة رقم) ادريس ارو1 عمارة 

تمارة.

القانون) من  (5 الفصل) تعديل 

ارسا�سي للشركة.

املصادقة على الصيغة الجديدة)

للقانون ارسا�سي.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بالر8اط  التجارية   باملحكمة 

2))نوفمبر)2)2))وتحت رقم)2)934.

553 P

 SOCIETE CARL BAU-MANN

ET CIE

SARL

 SIEGE(SOCIAL : SIDI(BOUZEKRI

AVENUE BIR ANZARANE

MEKNES

RC : 15286

العام) الجمع  مداوالت  بمقت�سى 

بومان») «كار1  لشركة) االستثنائي 

سبتمبر) (14 بتاريخ) املنعقد  ش.م.م 

2)2))قرر الشركاء)ما يلي):

من) الشركة  رتسما1  رفع 

 4.(22.222 إلى) درهما  (1.(22.222

إدماج) طريق  عن  وذلك  درهما 

الحساب) من  درهما  (3.222.222

وخلق) للشركاء) الدائن  الجاري 

 122 بقيمة) جديدة  حصة  (42222

للحصة الواحدة.

والسابع) السادس  البند  تغيير 

للقانون ارسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (7 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2)2))تحت رقم):)3225.
لإلشارة والبيان

554 P

 SOCIETE ONTARIO

TRANSPORT

SARL

 SIEGE(SOCIAL : 36 AV(IDRISS(II

 APPT(N 6 2ème ETAGE VN,

MEKNES

RC : 45317

الجمع) مداوالت  بمقت�سى 

«تونطاريو) لشركة) االستثنائي  العام 

بتاريخ) املنعقد  ش.م.م  طرونسبور»)

الشركاء قرر  ((2(2 سبتمبر) (14 

ما يلي):

من) الشركة  رتسما1  من  الرفع 

 1.522.222 إلى) درهما  (522.222

إدماج) طريق  عن  وذلك  درهما 

الحساب) من  درهما  (1.222.222

وخلق) للشركاء) الدائن  الجاري 

 122 بقيمة) جديدة  حصة  (12222

للحصة الواحدة.

والسابع) السادس  البند  تغيير 

للقانون ارسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (7 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2)2))تحت رقم):)3226.
لإلشارة والبيان

555 P

 SOCIETE NADYM

LOGISTICS

SARL

 SIEGE(SOCIAL : RDC(LOT

 N 3 ISMAILIA 1 AVENUE(DES 

FAR VN MEKNES

RC : 47505

الجمع) مداوالت  بمقت�سى 

«ناديم) لشركة) االستثنائي  العام 

بتاريخ) املنعقد  ش.م.م  لوجيستيك»)

الشركاء قرر  ((2(2 سبتمبر) (14 

ما يلي):
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من) الشركة  رتسما1  من  الرفع 

 (.222.222 إلى) درهما  (122.222

إدماج) طريق  عن  وذلك  درهما 

الحساب) من  درهما  (1.922.222

وخلق) للشركاء) الدائن  الجاري 

 122 بقيمة) جديدة  حصة  (19222

للحصة الواحدة.

والسابع) السادس  البند  تغيير 

للقانون ارسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (7 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2)2))تحت رقم):)3224.
لإلشارة والبيان

556 P

SOCIETE DANUB CARS

SARL

 SIEGE(SOCIAL : 36 AV(IDRISS(II

 APPT(N 5 2ème ETAGE VN,

MEKNES

RC : 45221

العام) الجمع  مداوالت  بمقت�سى 

كار») «دانوب  لشركة) االستثنائي 

سبتمبر) (14 بتاريخ) املنعقد  ش.م.م 

2)2))قرر الشركاء)ما يلي):

من) الشركة  رتسما1  من  الرفع 

 (.222.222 إلى) درهما  (522.222

إدماج) طريق  عن  وذلك  درهما 

الحساب) من  درهما  (1.522.222

وخلق) للشركاء) الدائن  الجاري 

 122 بقيمة) جديدة  حصة  (15222

للحصة الواحدة.

والسابع) السادس  البند  تغيير 

للقانون ارسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (7 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2)2))تحت رقم):)3223.
لإلشارة والبيان

557 P

STE FOURAT METAL
SARL

 SIEGE(SOCIAL : RIAD(ARRIDA

 63 MARINA(CENTER(APT 33

 ETG 5 ANG(BD(ZERKTOUNI

 ET(MED(BEN(ABDELLAH -

CASABLANCA

RC : 451747

العام) الجمع  مداوالت  بمقت�سى 

ميطا1) فورات  لشركة  االستثنائي 

سبتمبر) (14 بتاريخ) املنعقد  ش.م.م.)

2)2))قرر الشركاء)ما يلي):

من) الشركة  رتسما1  من  الرفع 

2.222.222))إلى)4.222.222))درهما)

 4.222.222 وذلك عن طريق إدماج)

الدائن) الجاري  الحساب  من  درهم 

حصة) (42.222 وخلق) للشركاء)

جديدة بقيمة)122)للحصة الواحدة.

والسابع) السادس  البند  تغيير 

للقانون ارسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)752264.
لإلشارة والبيان

558 P

STE NIAGARA METAL
SARL

 SIEGE(SOCIAL : 408 ANGLE

 BD ABDELMOUMEN ET

 BD(ANOUAL 4EME(ETG -

CASABLANCA

RC : 224251

العام) الجمع  مداوالت  بمقت�سى 

ميطا1) نياجارا  لشركة  االستثنائي 

سبتمبر) (14 بتاريخ) املنعقد  ش.م.م.)

2)2))قرر الشركاء)ما يلي):

من) الشركة  رتسما1  من  الرفع 

درهم) (2.222.222 إلى) (6.222.222

 (.222.222 وذلك عن طريق إدماج)

الدائن) الجاري  الحساب  من  درهما 

حصة) ((2.222 وخلق) للشركاء)

جديدة بقيمة)122)للحصة الواحدة

والسابع) السادس  البند  تغيير 
للقانون ارسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)752269.
لإلشارة والبيان

559 P

 STE AFOURAR
AUTOMOBILES

SARL
 SIEGE(SOCIAL : ANG(BD

 ZERKTOUNI ET BD SIDI MED
 BEN ABDELLAH RIAD ARRIDA
 68 MARINA(CENTER(APT 35

ETG 5,  CASABLANCA
RC : 440711

العام) الجمع  مداوالت  بمقت�سى 
االستثنائي لشركة تفورار توطومو8يل)
سبتمبر) (14 بتاريخ) املنعقد  ش.م.م.)

2)2))قرر الشركاء)ما يلي):
من) الشركة  رتسما1  من  الرفع 
15.222.222)إلى)1.222.222))درهما)
 6.222.222 وذلك عن طريق إدماج)
الدائن) الجاري  الحساب  من  درهم 
حصة) (62.222 وخلق) للشركاء)
جديدة بقيمة)122)للحصة الواحدة.
والسابع) السادس  البند  تغيير 

للقانون ارسا�سي للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)752262.
لإلشارة والبيان

560 P

STE DIJLA FER
SARL

 SIEGE(SOCIAL : RIAD(ARRIDA
 63 MARINA(CENTER(ANG

 BD(ZERKTOUNI & MED(BEN
ABDELLAH - CASABLANCA

RC : 264853
العام) الجمع  مداوالت  بمقت�سى 
االستثنائي لشركة دجلة فير ش.م.م.)
املنعقد بتاريخ)14)سبتمبر)2)2))قرر)

الشركاء)ما يلي):

من) الشركة  رتسما1  من  الرفع 

11.222.222)إلى)52.222.222)درهما)

وذلك عن طريق إدماج)39.222.222 

الدائن) الجاري  الحساب  من  درهم 

 392.222 وخلق) املحتجزة  لألر8اح 

للحصة) (122 بقيمة) جديدة  حصة 

الواحدة.

والسابع) السادس  البند  تغيير 

للقانون ارسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)752266.
لإلشارة والبيان

561 P

STE JAOUDA BOIS
SARL

 SIEGE(SOCIAL : BUREAU(N°65

 MARINA CENTER ANGLE BD

 ZERKTOUNI ET MED BEN

ABDELLAH - CASABLANCA

RC : 407129

العام) الجمع  مداوالت  بمقت�سى 

االستثنائي لشركة جودة بوا ش.م.م.)

 (2(2 فبراير) (12 بتاريخ) املنعقد 

لشركة جودة بوا قرر الشركاء)ما يلي):

االجتماعية) التسمية  تغيير 

إلى) (JAOUDA BOIS من) للشركة 

.JAWDA BOIS

القانون) من  الثاني  البند  تغيير 

ارسا�سي للشركة.

العام) الجمع  مداوالت  بمقت�سى 

االستثنائي لشركة جودة بوا ش.م.م.)

املنعقد بتاريخ)14)سبتمبر)2)2))قرر)

الشركاء)ما يلي):

من) الشركة  رتسما1  من  الرفع 

12.222.222)درهما إلى)2.222.222) 

إدماج) طريق  عن  وذلك  درهما 

الحساب) من  درهما  (12.222.222

 1222 الجاري الدائن للشركاء)وخلق)

للحصة) (122 بقيمة) جديدة  حصة 

الواحدة.
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والسابع) السادس  البند  تغيير 

للقانون ارسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

752263)بتاريخ)15)تكتو8ر)2)2).
لإلشارة والبيان

562 P

STE MEK PREFAT

SARL

الرتسما1 االجتماعي : 222.222.)) 

درهما

املقر االجتماعي : 422 زاوية محج 

عبد املومن ومحج تنوا1 الطابق 

الرابع - الدار البيضاء

السجل التجاري : 551)7)

العام) الجمع  مداوالت  بمقت�سى 

االستثنائي لشركة ميك بريفا ش.م.م.)

قرر) ((2(2 يونيو) ((4 املنعقد بتاريخ)

الشركاء)ما يلي):

الرتسما1) من  التخفيض 

 ((.222.222 في) املحدد  االجتماعي 

درهما) (19.172.222 بمبلغ) درهما 

رجل) درهما  ((.232.222 إلى) ليصل 

امتصاص الخسائر املتراكمة.

االجتماعي) الرتسما1  من  الرفع 

بمبلغ) درهما  ((.232.222 في) املحدد 

خلق) تي  درهما  (19.172.222

122)درهم) 191.722)حصة من فئة)

 ((.222.222 إلى) ليصل  للواحدة 

درهما.

تعديل الفصل السادس والسابع)

من القانون ارسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)752267.
لإلشارة والبيان

563 P

STE RIVA INDUSTRIE

SARL

 SIEGE(SOCIAL : RES(RIAD

 AARIDA MARINA CENTER

 ANGLE BD ZERKTOUNI ET

 MED(BEN(ABDELLAH 5 EME

ETAGE(APPT 31,  CASABLANCA

RC : 241413

العام) الجمع  مداوالت  بمقت�سى 

تندوستري)) ريفا  لشركة  االستثنائي 

سبتمبر) (19 بتاريخ) املنعقد  ش.م.م.)

2)2))قرر الشركاء)ما يلي):

الشركة) رتسما1  من  الرفع 

إلى) درهما  (552.222.222 من)

عن) وذلك  درهما  (652.222.222

درهما) (122.222.222 إدماج) طريق 

من الحساب الجاري الدائن للشركاء)

جديدة) حصة  (1.222.222 وخلق)

بقيمة)122)للحصة الواحدة.

والسابع) السادس  البند  تغيير 

للقانون ارسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)752265.
لإلشارة والبيان

564 P

STE EXPO 7

SARL AU

RC ; 115285

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك فريد

الفريد) الشريك  قرار  بموجب 

رتس) (EXPO 7 SARL AU لشركة)

مالها)222.)1)درهم مقرها االجتماعي)

رقم) شقة  سبو،) شارع  مكرر  (72 (:

19،)تكدا1)-)الر8اط سجلها التجاري)

 ( ب) املؤرخ  (115(25 رقم) بالر8اط 

يوليو)2)2))على الساعة)12)صباحا)

السيد) الفريد  الشريك  قرر  فقد 

محمد االدري�سي):

إعادة هيكلة رتس ما1 الشركة من)

تجل امتصاص الخسائر املتراكمة في)

بعد قراءة تقرير) ((2(2 نهاية يونيو)

املتراكمة) الخسائر  في  والنظر  اإلدارة 

قرر زيادة رتس املا1 متبوعا بتخفيض)

على النحو التالي):

درهم) (646.222 بمبلغ) الزيادة 

سائلة) ديون  طريق  عن  تحويله  تم 

على) الفريد  للشريك  ومستحقة 

من) املا1  الرتس  ليرتفع  الشركة 

درهم) (652.222 إلى) درهم  (1(.222

دهم) (352.222 بمبلغ) تخفيضه  تم 

ليصبح بمستوى)322.222)درهم.

التعديل التبعي للنظام ارسا�سي)

للشركة.

بالسجل) اإلعالن  هذا  تقديم  تم 

التجاري باملحكمة التجارية بالر8اط)

يوم)2))يوليو)2)2)تحت رقم)744).

565 P

شركة أطلس بيتس كلوبال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

عنوان املقر االجتماعي : زاوية الزنقة 

ت فا1 نور والزنقة ب إقامة 1 الطابق 

السفلي اإلدريسية - الدار البيضاء 

- املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري 

422493

تأسيس
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون) ((212 مارس) (32

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تطلس) (: بمختصر تسميته) االقتضاء)

بيتس كلو8ا1.

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطيور،) الصغيرة،) الحيوانات 

الحيوانات) باقي  وكذا  ارسماك،)

الصغيرة ارخرى.

جميع) بيع،) شراء،) استيراد،)

املواد) وكذا  الصغيرة،) الحيوانات 

في) تدخل  التي  واملعدات  الغذائية 

السالفة) الحيوانات  احتياجات 

الذكر.

زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

إقامة) والزنقة ب  نور  فا1  ت  الزنقة 

الدار) االدريسية  السفلي  الطابق  (1

البيضاء)-)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

فاتح) من  ابتداء) (: املالية) السنة 

يناير من كل سنة إلى غاية)31)ديسمبر)

ما عدا السنة ارولى تبتدئ من تاريخ)

التسجيل في السجل التجاري.

ويبلغ رتسما1) (: الشركة) رتسما1 

مقسم) درهم  ((22.222 الشركة)

كالتالي):

 1622 (: السيد مصطفى صابري)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة.

 422 (: سعيدة) الرامي  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة.

مجلس) تعضاء) تو  املتصرفون 

الرقابة):

بصفته) السيد مصطفى صابري 

جنان) إقامة  عنوانه  مسير  شريك 

 22 عمارة) يسرى  إقامة  كليفورني 

(- الدار البيضاء) (23 طابق) (17 شقة)

الغرب.

بصفتها) سعيدة  الرامي  السيدة 

شريكة عنوانها إقامة جنان كليفورني)

إقامة يسرى عمارة)22)شقة)17)طابق)

23)الدار البيضاء)-)الغرب.

مراقب تو مراقبي الحسابات):

صابري) مصطفى  السيد  عين 

إقامة) عنوانه  مسير  شريك  بصفته 

جنان كليفورني إقامة يسرى عمارة)

22)شقة)17)طابق)23)الدار البيضاء)

-)الغرب ملدة غير محددة.

ارسا�سي) النظام  مقتضيات 

وتوزيع) االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

ارر8اح.
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والفائض) القانوني  االحتياط 

حسب ارسهم)%5.

املنصوص) الخاصة  االمتيازات 

عليها لكل شخص.
بقبو1) متعلقة  مقتضيات 

تفويت) لهم  املخو1  ارشخاص 
ارسهم وتعيين جهاز الشركة املخو1)

له البت في طلبات القبو1.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

تبريل)212))تحت رقم)979)66.
من تجل االشهار واالستخلص

املسير

566 P

STE MELY EVENT
SARL AU

في) محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تكوين نظام) ((2(2 31)تغسطس)

املسؤولية) ذات  لشركة  تسا�سي 

وحيد) شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي):

.STE MELY EVENT(:(التسمية

الهدف:

تمارس الشركة ارهداف التالية):

مقاو1 بقطاع نقل الركاب والنقل)

السياحي.

تنظيم املناسبات.

حجز الخدمة.

 32 العمارة) (: االجتماعي) املقر 

شارع موالي تحمد لوكيلي) (2 الشقة)

حسان الر8اط.
 122.222 (: رتس املا1 االجتماعي)

حصة قيمة) (1222 درهم مقسم إلى)

كل واحدة مائة)122)درهم.

تم تعيين السيد هشام) (: التسيير)

التعريف) لبطاقة  الحامل  القموس 

كمسير) (A725574 رقم) الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة.

:)تم وضع امللف) اإليداع القانوني)

القانوني لدى كتابة الضبط املحكمة)

التجارية بالر8اط تحت رقم السجل)

التجاري)146775.

567 P

STE GAMBINO
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد) ((2(2 سبتمبر) (17 بتاريخ) سال 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسس  تم 

املحدودة.

.STE GAMBINO(:(التسمية

االنعاش) (: االجتماعي) الهدف 

العقاري)-)تشغا1 البناء.

رتسما1 الشركة):)122.222)درهم)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)درهم للحصة الواحدة.

يونس ازراحن):)522)حصة.

فهد احميصة):)52))حصة.

 (52 (: احميصة) تمين  محمد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهئاي تي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

ارولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

زاوية برلين وشارع توسلو) (: املقر)

محل رقم)1)املحيط الر8اط.

وفهد) ازراحن  يونس  (: املسير)

احميصة.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.1465(5

568 P

STE 1 ET 3
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد) ((2(2 سبتمبر) (12 بتاريخ) سال 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسس  تم 

املحدودة.

.STE 1 ET 3(:(التسمية

(- تاجر) (: االجتماعي) الهدف 

تو) ( تاجر) (تداء) التصدير واالستيراد)

وسيط))-)بيع،)شراء)البن.

رتسما1 الشركة):)122.222)درهم)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)درهم للحصة الواحدة.

 522 (: الزهراء) فاطمة  فجري 

حصة.

اللعبي عبد الكريم):)522)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي تي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

ارولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر):)إقامة نسيم البحر)3)عمارة))

A)شقة)14)تجزئة سعيد حجي.

الزهراء) فاطمة  فجري  (: املسير)

واللعبي عبد الكريم).

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.3(229

569 P

 STE INGENIERIE DE

COFFRAGE MAROC
انجينيوري دو كوفراج مارك

شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

مقرها االجتماعي : شارع محمد 

الخامس وزنقة ابن كثير، إقامة 

دوس ماريس، الطابق الثاني، رقم 

4) - طنجة

رتسمالها : 32.222 درهم

السجل التجاري : طنجة 

رقم 64795

الحل املسبق للشركة
بمقت�سى محضر قرارات الشر يك)

الوحيد املحرر بمقر الشركة بطنجة)

بتاريخ)13)يوليو)2)2))تقرر ما يلي):

الحل املسبق للشركة.

ماريا) انخيل  السيد  استقالة 

 ANGEL دومينجيس) فلوريس 

 MARIA FLORES DOMINGUEZ

من مهامه كمسير للشركة.

تعيين السيد انخيل ماريا فلوريس)

 ANGEL MARIA دومينجيس)

كمصف) (FLORES DOMINGUEZ

للشركة ملدة التصفية.

تحديد مقر التصفية في العنوان)

:))شارع محمد الخامس وزنقة) التالي)

ماريس،) دوس  إقامة  كثير،) ابن 

الطابق الثاني،)رقم)4))-)طنجة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة) التجارية  املحكمة  ضبط 

تحت رقم) ((2(2 سبتمبر) ((1 بتاريخ)

.(33957
للخالصة والبيان

املصفي

570 P

 STE INCOM COMPOSITES

MOROCCO

اين كوم كومبوزيتيس مروكو

شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي محرر بطنجة)

تم وضع) ((2(2 تغسطس) ((4 بتاريخ)

ذات) لشركة  ارساسية  القوانين 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد باملواصفات التالية):

 STE (: االجتماعية) التسمية 

 INCOM COMPOSITES

MOROCCO)اين كوم كومبوزيتيس)

مروكو.

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

تصنيع) (: االجتماعي) الهدف 

الرياح) تور8ينات  شفرات  مكونات 

إلنتاج الكهر8اء.

(،72 تجزئة) (I (: االجتماعي) املقر 

املنطقة) (،1 وحدة) (،( رقم) تجزئة 

الحرة للتصدير)-)طنجة.

 122.222 في) محدد  (: الرتسما1)

إلى) مقسم  للتحويل  قابل  درهم 

دراهم) (12 فئة) من  حصة  (12.222

الواحدة) للحصة  للتحويل  قابل 

مسندة كليا للشريك الوحيد.
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الشركة انجينييريا دي) (: الشركاء)

 INGENIERIA DE كومبويستوس)

جنسية) ذات  (COMPUESTOS, SL

التجاري) إسبانية ومسجلة بالسجل 

الليكانطي تحت رقم))6)).

التسيير):)ستتم إدارة الشركة ملدة)

غير محدودة من طرف السيد خوان)

 JUAN فرانسيس) فيدا1  اونطونيو 

.ANTONIO VIDAL FRANCES

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

كل) من  ديسمبر  آخر  إلى  يناير  فاتح 

سنة.

سنة تبتدئ من تاريخ) (99 (: املدة)

التسجيل في السجل التجاري إال إذا)

تم حلها تو تمديدها.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع  تم 

بطنجة) التجارية  املحكمة  ضبط 

رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (13 بتاريخ)

بالسجل) الشركة  تسجيل  ((3472(

وفي) املحكمة  نفس  لدى  التجاري 

نفس التاريخ تحت رقم)122773.
للخالصة والبيان

املسير

571 P

STE OZONE ROMMANI

SARL

بمقت�سى املحضر التوثيقي للجمع)

توزون) لشركة  العادي  غير  العام 

تمت) ((2(2 تكتو8ر) (5 الرماني بتاريخ)

املوافقة على ما يلي):

االجتماعي) الرتسما1  في  الزيادة 

ليرتفع) درهم  (33.122 بزيادة) وذلك 

 922.522 إلى) درهم  (275.422 من)

درهم املصادقة على الزيادة املذكورة.

من النظام) (7 مع تعديل الفصل)

ارسا�سي.

توزيع الصالحيات.

الرتسما1) (7 الفصل) (: جديد)

االجتماعية) الحصص  (- االجتماعي)

مبلغ) في  محددة  الجديد  للرتسما1 

 9225 درهم مقسمة على) (922.522

122)درهم) حصة اجتماعية من فئة)

محررة) للواحدة كلها مكتتبة نقديا،)

حسب) كل  الشركاء) على  وموزعة 

حصته كالتالي):

السيد عزيز البدراوي):)929)حصة)

اجتماعية.

(: شركة توزون للبيئة والخدمات)

2176)حصة اجتماعية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

 (2(2 تكتو8ر) (14 بتاريخ) بالرماني 

تحت رقم))364.

572 P

STE AGRIBAS

تأسيس شركة
)بموجب عقد عرفي مؤرخ في) (- (1

شركة) تأسيس  ((2(2 سبتمبر) (17

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات التالية):

.STE AGRIBAS(:(التسمية

املالبس) بيع  (: االجتماعي) الهدف 

بالتقسيط)-)االستيراد والتصدير.

السعادة) حي  (: االجتماعي) املقر 

الشرقي رقم)26)تيفلت.

الرتسما1):)حدد رتسما1 الشركة)

في مئة تلف درهم)122.222)درهم.

السيد) عين  (: الشركة) تسيير 

لكريني بدر مسيرا للشركة مع جميع)

الصالحيات.

القانوني بكتابة) تم اإليداع  ( (- ((

الضبط))باملحكمة االبتدائية بتيفلت)

تكتو8ر) (7 بتاريخ) (17( رقم) تحت 

.(2(2
للنسخ والبيان

الوكيل

573 P

STE TATADEL TRANSPORT
تأسيس شركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب  ( (- (1

تأسيس) ( تم) ((2(2 سبتمبر) (17 في)

لها) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

املواصفات التالية):

 STE TATADEL (: التسمية)

.TRANSPORT

نقل البضائع) (: الهدف االجتماعي)

لفائدة الغير.

املقر االجتماعي):)دوار اشريفة رقم)

45)تيفلت.

الرتسما1):)حدد رتسما1 الشركة)

في مئة تلف درهم)122.222)درهم.

السيدان) عين  (: الشركة) تسيير 

عبد) والجراري  طه  العداوي 

جميع) مع  للشركة  مسيران  ( االله)

الصالحيات.

القانوني بكتابة) تم اإليداع  ( (- ((

الضبط))باملحكمة االبتدائية بتيفلت)

تكتو8ر) (13 بتاريخ) (179 رقم) تحت 

.(2(2
للنسخ والبيان

الوكيل

574 P

STE BENABDO TRANS
تأسيس شركة

)بموجب عقد عرفي مؤرخ في) (- (1

9))سبتمبر)2)2))تم))تأسيس شركة)

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات التالية):

 STE BENABDO (: التسمية)

.TRANS

نقل) (: االجتماعي) الهدف 

ارشخاص))لفائدة الغير.

الدوم) دوار  (: االجتماعي) املقر 

حودران املعازيز الخميسات.

الرتسما1):)حدد رتسما1 الشركة)

في مئة تلف درهم)122.222)درهم.

السيدة) عينت  (: الشركة) تسيير 

مع) للشركة  مسيرة  ( رشيدة) بودانة 

جميع الصالحيات.

القانوني بكتابة) تم اإليداع  ( (- ((

االبتدائية) باملحكمة  ( الضبط)
التجاري)) السجل  تحت  بخميسات 

رقم)9111).
للنسخ والبيان

الوكيل

575 P

STE JANNAT AL WIAM
تأسيس شركة

)بموجب عقد عرفي مؤرخ في) (- (1

2))سبتمبر)2)2))تم))تأسيس شركة)

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات التالية):

 STE JANNAT AL (: التسمية)

.WIAM

استغال1) (: االجتماعي) الهدف 

مقهى،)مطعم،)مخبزة.

ديار) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 

املنصور رقم)45)))الخميسات.

الرتسما1):)حدد رتسما1 الشركة)

في مئة تلف درهم)122.222)درهم.

السيد) عين  (: الشركة) تسيير 

بالحبيب عبد هللا مسيرا للشركة مع)

جميع))الصالحيات.

القانوني بكتابة) تم اإليداع  ( (- ((

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
التجاري)) السجل  تحت  بخميسات 

رقم)9113).
للنسخ والبيان

الوكيل

576 P

STE TRANS AGHALMAM
تأسيس شركة

)بموجب عقد عرفي مؤرخ في) (- (1

)))سبتمبر)2)2))تم))تأسيس شركة)

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات التالية):

 STE TRANS (: التسمية)

AGHALMAM

نقل) (: االجتماعي) الهدف 

ارشخاص لفائدة الغير.
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حي) (676 رقم) (: االجتماعي) املقر 

الرشاد م)3)تيفلت.

الرتسما1):)حدد رتسما1 الشركة)

في مئة تلف درهم)122.222)درهم.

السيدة) عينت  (: الشركة) تسيير 

عياد بشرى مسيرة للشركة مع جميع))

الصالحيات.

القانوني بكتابة) تم اإليداع  ( (- ((

الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت))

رقم)171)بتاريخ)7)تكتو8ر)2)2).
للنسخ والبيان

الوكيل

577 P

STE SOUTEX

SARL AU

سوطيكس

رتس املا1 : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : زنقة العيون الرقم 

)137 حي الرحمة سال

تأسيس شركة
بسال) حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

لشركة) ارسا�سي  القانون  وضع  تم 

الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد وذات املواصفات التالية):

سوطيكس) شركة  (: التسمية)

م.ش.و.م.ش.

العيون) زنقة  (: االجتماعي) املقر 

الرقم))137)حي الرحمة سال.

في) الرتسما1  حدد  (: الرتسما1)

 1222 من) مكون  درهم  (122.222

حصة من فئة)122)درهم لكل حصة)

لفائدة):

 1222 (: السيدة خلدوني سومية)

حصة.

الغرض):

إنشاء)تو تصنيع تو خياطة تو توزيع)

جميع ارقمشة،)وتصناف املالبس.

تصدير واالستيراد.

املدة):)99)سنة.

السيدة) الشركة  يسير  (: املسير)

خلدوني سومية ملدة غير محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

الرقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (2 بتاريخ)

السجل التجاري)267)3.

578 P

STE ALU AL FANNE
SARL AU

آلي آلفان

رتس املا1 : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : حي الرحمة القطاع 

A رقم 1146

بمقت�سى جمع عام حرر في سال)

آلي) لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

آلفان ش.م.م.)ما يلي):

تغيير املقر االجتماعي للشركة من)

حي الرحمة القطاع)A)رقم)1146)سال.

رقم) بويبالن  بوسكورة  شارع  إلى 

)65)تجزئة الفتح لعيايدة سال.

القانون) من  (4 املادة) تعديل 

ارسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تكتو8ر) (7 بتاريخ) (35133 رقم) تحت 

.(2(2

579 P

STE GLOBAL GYM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وذات الشريك الوحيد

15 شارع تبطا1 شقة 4 تكدا1 

الر8اط

رتسمالها : 122.222 درهم

إعالن عن إنشاء شركة
بمقت�سى عقد عرفي املؤرخ بتاريخ)

املصادقة) تمت  ((2(2 تكتو8ر) (16

ذات) لشركة  ارسا�سي  القانون  على 

الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

 STE GLOBAL GYM (: التسمية)

.SARL AU

15)شارع تبطا1) (: املقر االجتماعي)

شقة)4)تكدا1 الر8اط.

االمتياز) صاحب  (: الهدف)

بيع) الرياضية،) ارنشطة  للعمليات 

املواد واملنتجات الرياضية.

مبلغ مائة تلف درهم) (: الرتسما1)

122.222)درهم مقسمة كلها في اسم)

السيد إسماعيل اليوبي.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد إسماعيل اليوبي.

مدة الشركة):)99)سنة.

وقد تم إيداع نسخة من القانون)

التجارية) املحكمة  لدى  ارسا�سي 

 13 بالر8اط بالسجل التجاري بتاريخ)

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)146637.

580 P

 STE IMMOBILIERE BECHAR

TIJANI
SARL AU

املقر االجتماعي : قطاع 12 مجموعة 

A رقم 9 حي الرياض الر8اط

إعالن تعديل شركة
اجتماع) محضر  بموجب 

الجمعية العامة غير العادية للشركة)

 IMMOBILIERE BECHAR TIJANI

بتاريخ)4)سبتمبر)2)2))تقرر):

تيجاني) السيد  حصص  تفويض 

زكرياء) بشار  والسيد  نجيب  محمد 

درهم) (122 فئة) من  حصة  (1222

للحصة الواحدة للسيد املناني تحمد.

تغيير ارنشطة):

تعما1 البناء)املختلفة.

تجارة.

تسويق اللوازم واملعدات املكتبية.

SARL تغيير الشكل القانوني من)

.SARL AU(إلى

تحمد) املناني  السيد  (: املسير)

محمد) تيجاني  السيد  واستقالة 

نجيب من التسيير.

التجاري) السجل  إيداع  تم 

باملحكمة التجارية بالر8اط تحت رقم)

67715)بتاريخ)13)تكتو8ر)2)2).

581 P

STE CAPRESSO TRAV
SARL AU

املقر االجتماعي : إقامة النور عمارة 

26) الشقة 11 تامسنا تمارة

إعالن تعديل شركة
اجتماع) محضر  بموجب 

الجمعية العامة غير العادية للشركة)

CAPRESSO TRAV)بتاريخ)4)سبتمبر)

2)2))تقرر):

زواق) السيد  حصص  تفويض 

 122 فئة) من  حصة  (1222 محمد)

درهم للحصة الواحدة للسيد املناني)

تحمد.

تحمد) املناني  السيد  (: املسير)

من) محمد  ( زواق) السيد  واستقالة 

التسيير.
التجاري) السجل  إيداع  تم 

باملحكمة التجارية بالر8اط تحت رقم)

123111)بتاريخ)6)تكتو8ر)2)2).

P 521مكرر 

STE ABBOUMETAL
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

الرتسما1 االجتماعي : 122.222 

درهم
املقر االجتماعي : رقم 1935 سكتور 

س حي الرحمة - سال

تأسيس شركة
 2 في) بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ 
بسال تم وضع قانون) ((2(2 سبتمبر)

 ABBOUMETAL شركة) تأسيس 

SARL)شركة ذات مسؤولية محدودة)

تحمل الخصائص التالية):

 STE ABBOUMETAL (: التسمية)

.SARL

ذات) شركة  (: القانوني) الوضع 

مسؤولية محدودة.
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:)محل معدات) الهدف االجتماعي)

تو تعما1 حديدية ال تشغل تكثر من)

شخصين بائع تجزئة)-)تاجر.
 1935 رقم) (: االجتماعي) املقر 

سكتور س حي الرحمة)-)سال.

حدد) (: االجتماعي) الرتسما1 

في) للشركة  االجتماعي  الرتسما1 

 1222 إلى) مقسمة  درهم  (122.222

درهم) (122 بقيمة) اجتماعية  حصة 
للواحدة كلها محررة حسب القانون)

وموزعة على الشكل التالي):

(: العالي) عبد  محمد  عبو  السيد 

522)حصة اجتماعية.

حصة) (522 (: حمزة) عبو  السيد 

اجتماعية.

تسيير) مهمة  تسندت  (: التسيير)

الشركة للسيد عبو محمد عبد العالي)

ملدة غير محدودة.

في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)

تسجيلها) تاريخ  من  ابتداء) سنة  (99

بالسجل التجاري.

اإليداع) تم  عليه  و8ناء) (: اإليداع)

القانوني للشركة باملحكمة االبتدائية)

تحت) ((2(2 تكتو8ر) (1( بسال بتاريخ)
رقم))3517.

582 P

STE KOUNADID JENEBOU
SARL

تأسيس
 5 في) بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ 

تكتو8ر)2)2))بالر8اط قد تم تأسيس)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

تحمل الخصائص التالية):

 STE KOUNADID (: التسمية)

.JENEBOU

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.

شراء) بيع  (: االجتماعي) الهدف 

استيراد) (- التجميل) مستحضرات 

استيراد حبات الوقواق.

ومنتجات) ارقمشة  استيراد 

مختلفة.

درهم) (122.222 (: املا1) رتس 

 12 حصة من فئة) (122 مقسمة إلى)

درهم للحصة.

ىمن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

ارولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجتماعي):)15)شارع اربطا1)

رقم)4)تكدا1 الر8اط.

التسيير):

.ADAMA COULIBALY(السيد

 MARIAM MASSITA السيدة)

.DOUMBIA

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

بالر8اط تحت رقم)127644.

 146695 (: رقم السجل التجاري)

بتاريخ)13)تكتو8ر)2)2).

583 P

 STE DELICES DE

BOUDDOUR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

البيضاء) بالدار  ((2(2 سبتمبر) (14

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

ش.م.م) وحيد  بشريك  محدودة 

باملواصفات التالية):

 STE DELICES DE (: التسمية)

.BOUDDOUR SARL AU

الهدف االجتماعي):

مخبزة،)حلويات ومثلجات.

داخلة،) شارع  (: االجتماعي) املقر 

رقم)531)حي جماعة الدار البيضاء.

رتسما1 الشركة):)122.222)درهم)

مقسمة على)1222)حصة لكل واحدة)

122)درهم.

فايز بدور لفترة) (: مسيرة الشركة)

غير محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجارية) املحكمة  لدى  القانوني 

تكتو8ر) (13 بتاريخ) البيضاء) بالدار 

2)2))تحت رقم)749423.

584 P

 STE NASSIMA

LUBRIFIANTS

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس

 4 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس) تم  بسال  ((2(2 سبتمبر)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

ش.م.م باملواصفات التالية):

 STE NASSIMA (: التسمية)

.LUBRIFIANTS SARL

الهدف االجتماعي):

توزيع) املحروقات،) في  التجارة 

زيوت) جميع  ومعالجة  وإنتاج 

التشحيم.

التجارة في تجزاء)السيارات.

تمير) شارع  ((4 (: االجتماعي) املقر 

(- القرية) رشاد،) حي  محمد،) سيدي 

سال.

رتسما1 الشركة):)122.222)درهم)

مقسمة على)1222)حصة لكل واحدة)

122)درهم.

ر8يعة) السيدة  (: الشركة) مسيرة 

الزاهر))لفترة غير محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  القانوني 

تحت) ((2(2 تكتو8ر) (1( بسال بتاريخ)

رقم)35162.

585 P

شركة سونتر ديكسبلواطاسيون 
فيرتيج أكوفين أي تخوبل دو 

ليكيليبر جليز
ش.م.م

 STE CENTRE D’EXPLORATION
 VERTIGE ACOUPHENE ET

 TROUBLES DE L’EQUILIBRE
GUELIZ

CEVATE GUELIZ
SARL

املقر االجتماعي : رقم 17 إقامة جيليز 
ط 3 شارع محمد الخامس مراكش

السجل التجاري رقم 95717
العام) الجمع  بموجب  (- (1
يوليو) ((( بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 
للشركة على) الشركاء) صادق  ((2(2

التعديالت التالية):
سونتر) شركة  حل 
ديكسبلواطاسيون فيرتيج تكوفين تي)
تخو8ل دو ليكيليبر جليز شركة ذات)

املسؤولية املحدودة.
تعيين السيد آيت مبارك بوحسين)
والحامل) املغر8ية  للجنسية  الحامل 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
B749791)كمصفي قانوني للشركة.

تحديد مقر التصفية في العنوان)
التالي رقم)17)إقامة جيليز ط)3)شارع)

محمد الخامس مراكش.
القانوني بكتابة) تم اإليداع  ( (- ((
الضبط للمحكمة التجارية بمراكش)
وذلك تحت) ((2(2 سبتمبر) (4 بتاريخ)

رقم)115175.
586 P

شركة فونتين أمبور أكسبور
ش.م.م

 STE FONTAINE IMPORT
EXPORT
SARL AU

املقر االجتماعي : رقم )12 زنقة 
العندليب رويدات شارع موالي عبد 

هللا مراكش
السجل التجاري رقم 71441

العام) الجمع  بموجب  ( (- (1
يناير) ((2 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 
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للشركة على) الشركاء) صادق  ((2(2

التعديالت التالية):

حل شركة فونتين تمبور تكسبور)

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

تعيين السيد محمد جدي الحامل)

لبطاقة) والحامل  املغر8ية  للجنسية 

 E(4159 رقم) الوطنية  التعريف 

كمصفي قانوني للشركة.

تحديد مقر التصفية في العنوان)

العندليب) زنقة  (12( رقم) التالي 

هللا) عبد  موالي  شارع  رويدات 

مراكش.

القانوني بكتابة) تم اإليداع  ( (- ((

الضبط للمحكمة التجارية بمراكش)

تحت) وذلك  ((2(2 مارس) (9 بتاريخ)

رقم)942)11.

587 P

شركة كومبلكس تورستك جنان 

أسني
ش.م.م.

 STE COMPLEXE TOURISTIQUE

JNANE ASNI

شركة ذات مسؤولية محدودة

الرتسما1 االجتماعي : 122.222 

درهم

املقر االجتماعي : دوار تسيلدة تسني 

عمالة الحوز مراكش

1)-))بمقت�سى العقد العرفي املؤرخ)

بمراكش) ((2(2 بتاريخ فاتح سبتمبر)

تمت املصادقة على القانون ارسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  للشركة 

ذات الخصائص التالية):

شركة) (: االجتماعي) اللقب 

تسني) جنان  تورستك  كومبلكس 

ش.م.م.

الصفة القانونية):)ش.م.م.

تسيلدة) دوار  (: االجتماعي) املقر 

تسني عمالة الحوز مراكش.

الهدف االجتماعي):)محطة الوقود)

بسعر) مطعم  مشغل  (- والخدمات)

ثابت.

 122.222 (: االجتماعي) الرتسما1 
حصة) (1222 إلى) موزعة  درهم 
درهم) (122 فئة) من  اجتماعية 
للشركاء) بالكامل  مسندة  للواحدة 

على الشكل التالي):
حصة) (332 (: السيد سمير تهرام)

اجتماعية.
342)حصة) (: السيد سعيد تهرام)

اجتماعية.
332)حصة) (: السيد محمد تهرام)

اجتماعية.
1222)حصة) (: مجموع الحصص)

اجتماعية.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
السيد سعيد تهرام ملدة غير محدودة.
القانوني بكتابة) تم اإليداع  ( (- ((
الضبط للمحكمة التجارية بمراكش)
 (2(2 تكتو8ر) (2 بتاريخ) وذلك 
وتم) (116112 الترتيبي) الرقم  تحت 
تقييدها بالسجل التجاري تحت رقم)

.127241
588 P

شركة ماروكان ديستخيبيسيون 
دي فيير

ش.م.م.ش.و
 STE MAROCAINE DE

DISTRIBUTION DU VERRE
SARL AU

املقر االجتماعي : رقم 2)1 مكرر 
شقة رقم 12 ط 4 زنقة محمد 

البقا1 جليز مراكش
السجل التجاري رقم 46271

العام) الجمع  بموجب  ( (- (1
يونيو) ((( بتاريخ) االستثنائي املنعقد 
الوحيد) الشريك  صادق  ((2(2

للشركة على التعديالت التالية):
ماروكان) شركة  حل 
ديستخيبيسيون دي فيير شركة ذات)
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
حالب) الجبار  عبد  السيد  تعيين 
والحامل) املغر8ية  للجنسية  الحامل 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
HA74562)كمصفي قانوني للشركة

تحديد مقر التصفية في العنوان)

 12 مكرر شقة رقم) (1(2 التالي رقم)
ط)4)زنقة محمد البقا1 جليز مراكش.

القانوني بكتابة) تم اإليداع  ( (- ((

الضبط للمحكمة التجارية بمراكش)

وذلك تحت) ((2(2 يوليو) ((9 بتاريخ)
رقم)114579.

589 P

STE FRS MARKET
SARL AU

 (9 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  ((2(2 سبتمبر)

محدودة املسؤولية بشريك واحد.

,STE FRS MARKET(:(االسم

املوضوع):)بيع املواد الغذائية.

مجموعة العهد) (: املقر االجتماعي)
رقم)933)حي النهضة)1)الر8اط.

املدة):)99)سنة.
رتس املا1):)122.222)درهم.

التسيير):)سناء)حميش.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
التجارية الر8اط رقم السجل التجاري)

.146797

590 P

STE RABAT LOOK
SARL

CAPITAL(DE 100.000 DHS

تحويل املقر الرئي�سي
بمقت�سى عقد عرفي حرر بتمارة)

2)2))قرر الجمع العام) 6))يونيو) في)

 RABAT LOOK لشركة) االستثنائي 
درهم) (122.222 مالها) رتس  ش.م.م.)

ما يلي):
التجاري) السجل  في  التسجيل 

الر8اط) من  الرئي�سي  مقرها  تحويل 

قطاع) ((( مركز التجاري رياض رقم)
11)زنقة اررز حي الرياض.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

 (2(2 تكتو8ر) (15 بتاريخ) بالر8اط 

تحت رقم))146739.

591 P

STE HASNA ASSURANCE
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 10.000 DHS
RC(n° 74953

زيادة رتسما1 الشركة
بمقت�سى عقد عرفي حرر بتمارة)
الجمع) قرر  ((2(2 تغسطس) (13 في)
 HASNA لشركة) االستثنائي  العام 
ASSURANCE)ش.م.م.)ذات الشريك)
درهم) (12.222 رتسمالها) الوحيد 
مقرها الرئي�سي في تمارة زاوية الحسن)
عمارة) السادس  ومحمد  الثاني 

النخيل شقة)1A)ما يلي):
في) درهم  (3(2.222 في) زيادة 
 332.222 ليصبح) الشركة  رتسما1 
مع) درهم  (12.222 عوض) درهم 

الحساب الجاري.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالر8اط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (15 بتاريخ)

.127695
592 P

GEOS MAROC
SARL AU

Au(capital(de 100.000 dhs
 Siège(social : 17, rue(Ibn

 Khalikane, Palmiers 1er(étage
Casablanca
RC : 370741

الغير) القرارات  محضر  بموجب 
املنعقد) الوحيد  للشريك  العادية 
تم) قد  (،(2(2 سبتمبر) (14 بتاريخ)

اتخاذ القرارات التالية):
زيادة رتسما1 من)122.222)درهم)
إلى)575.222)درهم عن طريق إقحام)

الحساب الجاري للشريك الوحيد.
تحديث النظام ارسا�سي للشركة)
ذات) الشركة  (GEOS MAROC
مسؤولية محدودة للشريك الوحيد.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 

2)تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749215.
593 P
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STE DIGIMEANING
 تأسيس الشركة

العام) الجمع  عقد  بمقت�سى 
 13 بتاريخ) املنعقد  التأسي�سي 
تأسيس شركة) تم  ((2(2 تغسطس)
باملواصفات) (STE DIGIMEANING

التالية):
.STE DIGIMEANING(:(التسمية

 ( محل) (: عنوان املقر االجتماعي)
 رقم)17)زنقة)6)حي بركاني،)كيلومتر)7،)

راس املا1 بنسودة،)فاس.
 122.222 (: مبلغ رتسما1 الشركة)
1222)حصة بقيمة) درهم مكون من)

122)درهم للحصة الواحدة.
حصة للسيد اكيدار محمد) (522
تمين،)الساكن برقم)51،)زنقة سيدي)
حي) املنورة،) املدينة  شارع  قاسم،)

ارمل،)طريق صفرو،)فاس.
حمادي) للسيد  حصة  و522)
تجزئة) (،((1 برقم) الساكن  عصام،)
بوملان،) طريق  اسماعيل،) موالي 

صفرو.
غرض الشركة):

التجارة عبر االنترنيت)؛
إنشاء)مواقع التطبيقات)؛
حجز النقل عبد االنترنيت.

اكيدار محمد) (: التسيير للسيدان)
تمين وحمادي عصام.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة ابتداء)من تقييدها)

بالسجل التجاري.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بفاس) التجارية  املحكمة  ضبط 
رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (1( بتاريخ)
تسجيل) وتم  (423111(2219644
الشركة بالسجل التجاري تحت رقم)

.64(55
594 P

EL MKHALFI SERVICES
 تأسيس الشركة

العام) الجمع  عقد  بمقت�سى 
يوليو) ((7 بتاريخ) املنعقد  التأسي�سي 
 EL MKHALFI(2)2))تم تأسيس شركة

SERVICES)باملواصفات التالية):

 EL MKHALFI (: التسمية)
.SERVICES

عنوان املقر االجتماعي):)محل رقم)
163،)حي سكة،)بنسودة،)فاس.

 122.222 (: مبلغ رتسما1 الشركة)
1222)حصة بقيمة) درهم مكون من)

122)درهم للحصة الواحدة.
522)حصة للسيد املخالفي عبد)
 1 زنقة) (،31 برقم) الساكن  السالم،)

حي صحراوة،)املرجة،)فاس.
العاللي) للسيدة  حصة  و522)
 فاطمة،)الساكنة ب)31)مكرر زنقة)1،)

حي صحراوة،)املرجة،)فاس.
غرض الشركة):

كهر8ائي وميكانيكي السيارات)؛
مجمع الدراجات النارية)؛
خدمة وصيانة السيارات.

عبد) املخالفي  للسيد  التسيير 
السالم.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة ابتداء)من تقييدها)

بالسجل التجاري.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بفاس) التجارية  املحكمة  ضبط 
تحت رقم) ((2(2 سبتمبر) (32 بتاريخ)
تسجيل) وتم  (423111(2212649
الشركة بالسجل التجاري تحت رقم)

.64241
595 P

 STE PHARMACIE BEN
MOUSSA ABBES

P.B.M.A
تأسيس شركة

تم بتاريخ)2))سبتمبر)2)2))وضع)
قانون منظم لشركة ذات املسؤولية)
باملميزات) وحيد  بشريك  املحدوة 

التالية):
 STE PHARMACIE (: التسمية)
 BEN MOUSSA ABBES P.B.M.A

.SARL
الهدف):)

صيدالني)؛
تاجر منتجات صيدالنية)؛

تاجير منتجات بيطرية.

تجزئة بلفا�سي،) (: املقر االجتماعي)

رقم)96،)العطاوية،)قلعة السراغنة.

سنة تبتدئ من تاريخ) (99 (: املدة)

فاتح سبتمبر)2)2).

 122.222 (: االجتماعي) الرتسما1 

درهم مقسم على)1222)سهم من فئة)

122)درهم موزع كاآلتي):

 922 مو�سى) بن  عثمان  السيد 

حصة)؛

 122 مو�سى) بن  خالد  السيد 

حصة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

بن) والسيد خالد  بن مو�سى  عثمان 

مو�سى.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوم) السراغنة  لقلعة   االبتدائية 

 9)تكتو8ر)2)2))تحت رقم)2)2)/42) 

رقم السجل)23)4.

596 P

STE ELKA OPTIC

SARL AU

تأسيس شركة
 (2(2 تغسطس) ((7 بتاريخ) تم 

ذات) لشركة  منظم  قانون  وضع 

وحيد) بشريك  املحدوة  املسؤولية 

باملميزات التالية):

 STE ELKA OPTIC (: التسمية)

.SARL AU

الهدف):))بيع النظارات بالتفصيل.

:)حي النخلة توال،) املقر االجتماعي)

رقم)1266،)قلعة السراغنة.

سنة تبتدئ من تاريخ) (99 (: املدة)

7))تغسطس)2)2).

 122.222 (: االجتماعي) الرتسما1 

درهم مقسم على)1222)سهم من فئة)

122)درهم موزع كاآلتي):

السيدة هبة الكيلى)1222)حصة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

هبة الكيلى.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوم) السراغنة  لقلعة   االبتدائية 

 6)تكتو8ر)2)2))تحت رقم)2)2)/9)) 

رقم السجل)4175.

597 P

STE ASWAK LAASSILIA

SARL

تأسيس شركة
وضع) ((2(2 يوليو) ((3 تم بتاريخ)

قانون منظم لشركة ذات املسؤولية)

املحدوة باملميزات التالية):

 STE ASWAK (: التسمية)

.LAASSILIA SARL

الغذائية) املواد  بائع  ( (: الهدف)

بنصف الجملة.

:)حي النخلة توال،) املقر االجتماعي)

رقم)39)1،)قلعة السراغنة.

سنة تبتدئ من تاريخ) (99 (: املدة)

3))يوليو)2)2).

 22.222 (: االجتماعي) الرتسما1 

222)سهم من فئة) درهم مقسم على)

122)درهم موزع كاآلتي):

السيد عماد العسيلي)422)حصة)؛

 422 رشدي) كلثومة  السيدة 

حصة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

عماد العسيلي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوم) السراغنة  لقلعة   االبتدائية 

 2)تكتو8ر)2)2))تحت رقم)2)2)/43) 

رقم السجل)4193.

598 P
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STE NORTHWETMEDIC
SARL

شركة محدودة املسؤولية

رتسمالها : 122.222 درهم

حي املطار، ايلو 49 رقم 31-32، 

إقليم الناضور

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

يونيو) (12 غير العادي املنعقد بتاريخ)

2)2))قرر املساهمون ما يلي):

حصة) (332  املوافقة على تفويت)

واحدة) لكل  درهم  (122 بمبلغ)

محمد) شلقي  السيد  لفائدة  منها 

والشكراني محمد ر�سى.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

 (2(2 بالناضور بتاريخ فاتح تكتو8ر)

تحت رقم)9))3.

599 P

SKYDENTAL NET ORIENT
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة شريك واحد

خاص) عقد  شروط  بموجب 

تم إنشاء) (،(2(2 سبتمبر) ((4 بتاريخ)

النظام ارسا�سي للشركة بما في ذلك)

الخصائص التالية):

 SKYDENTAL (: الشركة) اسم 

 SKYNET NET ORIENT)باالختصار)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

للمساهم الوحيد.

غرض الشركة):

صناعة تركيبات ارسنان الطبية)؛

ومعدات) مواد  وتوزيع  استيراد 

ومستهلكات طب ارسنان)؛

العمليات) جميع  تعم،) وبشكل 

املرتبطة بشكل مباشر تو غير مباشر)

بهدف الشركة تو التي من املحتمل تن)

تعزز تحقيق الشركة وتطويرها.

املقر) يقع  (: االجتماعي) املقر 

االجتماعي في مدينة الناضور)12)شارع)

اشبيلية،)شقة)4،)الطابق الثاني.

املدة):)99)سنة من تاريخ التأسيس.
تم تحديد رتس املا1) (: رتس املا1)

 522 52.222)درهم مقسم إلى) بمبلغ)

تم) للسهم،) درهم  (122 بقيمة) سهم 

من) بالكامل  واملدفوع  به  االكتتاب 

قبل السيد إبنو طاهر محمد رضا.

ابنو) السيد  تعيين  تم  (: اإلدارة)

طاهر محمد مديرا منفردا لفترة غير)

محددة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

بعد خضم االحتياطيات) (: ارر8اح)

الرصيد على) توزيع  القانونية سيتم 

الشركاء)بما يتناسب مع مساهماتهم.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  القانوني 

 (2(2 تكتو8ر) (( بتاريخ) بالناضور 

تحت الرقم)55)3.

600 P

STE BA2
SARL AU

Au(capital(de 99.000 DH

 Siège(Social : 131, Bd(d’Anfa,

 Résidence(Azur, Bureau(n°11 B

CASABLANACA

RC : 317411

الحل املسبق
العام) الجمع  محضر  بموجب 

 الغير العادي للشريك الوحيد،)بتاريخ)

قد) بالدار البيضاء،) ((2(2 يوليو) ((2

تم اتخاذ القرارات التالية):

.BA((إعالن الحل املسبق للشركة

     ALAIN السيد) تعيين 

الحامل) (DOMINIQUE ROUGEO

عدد) الفرن�سي  السفر  لجواز 

)14AL7236)كمصفي للشركة.

(: ب) الشركة  تصفية  مقر  تعيين 

إقامة ازير،)مكتب) 131،)شارع تنفا،)
رقم)11)-)ب،)بالدار البيضاء.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 

15)تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749959.

601 P

STE EXPEREO MAROC
SARL AU

Au(capital(de 100.000 DH

 Siège(Social : 7, Rue

 Sebta, Résidence(Rami -

CASABLANACA

RC : 234885

الغير) القرارات  محضر  بموجب 

املنعقد) الوحيد  للشريك  العادي 

بتاريخ)))سبتمبر)2)2)،)قد تم اتخاذ)

القرارات التالية):

1)-)تحويل املقر االجتماعي للشركة)

من املقر السابق املتواجد ب)7،)زنقة)

سبتة،)إقامة رامي،)الدار البيضاء)إلى)

زنقة) (17 في) التالي  الجديد   العنوان 

حي البالمي،) (،1 الطابق) ابن خلقان،)

الدار البيضاء.

ارسا�سي) النظام  تحديث  (- ((

للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 

15)تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749961.

602 P

MAFATIH IMMO
SARL

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مسجل) (- (1

(،(217 نوفمبر) فاتح  بتاريخ  بطنجة 

لشركة) ارسا�سي  النظام  وضع  تم 

ذات مسؤولية محدودة،)ذات امليزات)

التالية):

 MAFATIH شركة) (: التسمية)

IMMO)ش.ذ.م.م.

العقاري،) اإلنعاش  (: الهدف)

التجزئة،)مختلف ارشغا1.

إقامة) (،2 رقم) (: االجتماعي) املقر 

زنقة تبو داوود الظاهري،) الحديقة،)

طنجة.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي للشركة ما عدا في)

حالة الفسخ املسبق تو التمديد.

درهم) (12.222 (: رتسما1 الشركة)

مقسم على)122)حصة من فئة)122 

اكتتبت) الواحدة،) للحصة  درهم 

بالكامل نقدا،)ووزعت كاآلتي):

 22 جابري) الواحد  عبد  السيد 

حصة)؛

 (2 جابري) الزراق  عبد  السيد 

حصة.

(: الشركة) تدبير  يتولى  (: التسيير)

والسيد) جابري  الواحد  عبد  السيد 

عبد الرزاق جابري.

السنة االجتماعية):)تبدئ في فاتح)

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

-)تم اإليداع القانوني بمصلحة) ((

كتابة الضبط لدى املحكمة التجارية)

بطنجة بتاريخ)12)نوفمبر)217))تحت)
رقم السجل التجاري) (197425 رقم)

.25235

603 P

مكتب االستشارة)FIDUTEMA)ش.م.م

رقم)136،)شارع القاهرة،)الطابق ارو1،)شقة)

رقم)1،)كومطراف)1،)تمارة

الهاتف):)42 )4 64 2537

الفاكس):)64 47 64 2537

EURO 12 TRANS
SARL AU

ش.م.م ذات الشريك الوحيد

الكائن مقرها : رقم 136 الطابق 

االو1، شقة رقم 1، شارع القاهرة، 

كمطراف 1، تمارة

 تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

))تكتو8ر)2)2))قد تم تأسيس شركة)

ذات) (EURO 1( TRANS SARL AU

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص) تحمل  والتي  الوحيد 

التالية):

 EURO 1( TRANS (: التسمية)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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رتسما1 الشركة):)122.222)درهم.

الهدف االجتماعي):)مقاو1 في نقل)

البضائع.

 1222 نعيجوا) حمزة  (: الشركاء)

حصة.

مسير) نعيجوا  حمزة  (: التسيير)

الشركة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

ارولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

التقييد) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

بتمارة بتاريخ)14)تكتو8ر)2)2))تحت)

رقم)132977.

604 P

AU PLAISIR DU PAIN

SARL AU

رتسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : زنقة غانا، الطابق 

ارر�سي، محل رقم 4، الر8اط

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة) (،(2(2 سبتمبر) (4

تحمل اسم)«او8ليزير دو بان»)ش.ذ.م.م)

ش.و تتوفر على املميزات التالية):

غانا،) زنقة  (: االجتماعي) املقر 

الطابق ارر�سي،)محل رقم)4،)الر8اط.

مخبزة) (: االجتماعي) الهدف 

وحلويات.

مدة االستمرار):)99)سنة.

درهم) (122.222 (: املا1) رتس 

مقسم إلى)1222)حصة من فئة)122 

درهم موزع كما يلي):

السيد حسن اوريك)1222)حصة.

تم تعيين السيد حسن) (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  اوريك 

محدودة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

لتكوين) (%5 بعد اقتطاع) (: ارر8اح)

يوزع) القانوني،) االحتياط  صندوق 

الباقي على الشركاء)حسب حصصهم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

السجل) تحت  بالر8اط  التجارية 

التجاري رقم)146725.

605 P

BST TRAVAUX
SARL AU

بتمارة) عرفي  عقد  بموجب  (- (I

2)2))تم تأسيس) )))سبتمبر) بتاريخ)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد مواصفاتها كاآلتي):

 BST TRAVAUX SARL(:(التسمية

.AU

ارعما1 املتعلقة) (: هدف الشركة)

بالبناء.
تجزئة) (15 رقم) (: املقر االجتماعي)

بنيس ابن رشد،)هرهورة،)تمارة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي للشركة.
رتسماله):)122.222)درهم مقسم)

على)1222)حصة من فئة)122)درهم)

للحصة.

تسيير) مهمة  تسندت  (: التسيير)

الشركة إلى السيد بنطنجي سعيد.

تو) الشركاء) على  توزع  (: ارر8اح)

االحتياطات) الحساب  إلى  ترحل 

االحتياطي) اقتطاع  بعد  الخاصة 

القانوني.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) ((2(2 تكتو8ر) (9 بتمارة بتاريخ)

الرقم السجل التجاري)5)1329.

606 P

CARAMEL F.A
شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها : 122.222 درهم

العام) للجمع  محضر  بمقت�سى 

 (219 2))ديسمبر) االستثنائي بتاريخ)

قررت الشركة ما يلي):

الشركة) من  حصة  (522 تفويت)

السيد) إلى  الفحل  السيد عاد1  من 

بهاج حمزة)؛

الشركة) من  حصة  (522 تفويت)

إلى السيد) من السيد فيصل شهيد 

الشحاني محمد.

الفحل) عاد1  السيد  استقالة 

منصبهما) والسيد فيصل شهيد من 

كمسيران للشركة.

تعيين السيد بهاج حمزة والسيد)

الشحاني محمد كمسيران مساهمان)

في الشركة ملدة غير محدودة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  التجاري 

بسال بتاريخ)6)تغسطس)2)2))تحت)

رقم)6)342.

607 P

STE MAYRASSA
استدراك خطإ

بالجريدة) وقع  خطإ  استدراك 

بتاريخ) (5634 عدد)  الرسمية 

1))تكتو8ر)2)2).

خالص) السالوي  السيد  عوض 

عبد الواحد.

يقرت السيد السالوي خالص عبد)

الوافي

الباقي بدون تغيير.

608 P

NEW ZE CAR
ش.م.م. ش.و

تعديل
العام) الجمع  بمقت�سى  تم 

سبتمبر) (12 يوم) املنعقد  االستثنائي 

2)2))تعديل ما يلي):

1)-)تفويت)522)حصة من السيد)

القرقفي) السيد  إلى  تسامة  مسيوي 

محمد.

دنيا) لحليب  اآلنسة  تعيين  (- ((

قبو1) مع  للشركة  وحيدة  كمسيرة 

استقالة السيد مسيوي تسامة.

من) القانونية  الصفة  تغيير  (- (3

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

ذات) شركة  إلى  وحيد  بشريك 

املسؤولية املحدودة.

ارسا�سي) القانون  تحيين  (- (4

للشركة.

املحكمة) (: القانوني) اإليداع  تم 

 (7 االبتدائية بابن احمد تحت رقم)

بتاريخ)6)تكتو8ر)2)2).

609 P

SINDIBAD BEACH RESORT
شركة مساهمة

رتسمالها : 92.222.222) درهم

املقر االجتماعي : 24)، شارع 

الزرقطوني، الدار البيضاء

رقم السجل التجاري : 39)9)) 

الدار البيضاء

رقم التعريف الجبائي : 46553)42

اجتماعات) محاضر  بمقت�سى 

العامة) والجمعية  اإلدارة  مجلس 

 SINDIBAD BEACH(العادية لشركة

يونيو) (5 بتاريخ) املنعقدة  (RESORT

2)2)،)تقرر ما يلي):

تغيير طريقة مزاولة مهام اإلدارة)

العامة)؛

املجيد) عبد  السيد  استقالة 

الطازالوي من مهامه كرئيس مجلس)

تميمة) السيدة  واستقالة  اإلدارة 

الودغيري الحسني من مهامها كمدير)

عام)؛

انتداب السيد عبد املنعم فوزي)

كعضو في مجلس اإلدارة)؛

املنعم) عبد  السيد  تعيين 

وتفويض) عام  مدير  كرئيس  فوزي 

الصالحيات له إثر ذلك)؛

العرو�سي) إيمان  السيدة  تعيين 

وتفويض) منتدب  عام  كمدير 

الصالحيات لها إثر ذلك)؛

املجيد) عبد  السيد  تعيين 

الطازالوي كممثل دائم جديد لشركة)

املغرب واإلمارات للتنمية)«صوميد»)؛
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العرو�سي) إيمان  السيدة  تعيين 

كممثلة دائمة جديدة لشركة زليجة)؛

السيد) انتداب  على   املصادقة 

عبد املنعم فوزي كعضو في مجلس)

للمدة) عام  مدير  وكرئيس  اإلدارة 

الجمعية) انعقاد  عند  تنتهي  التي 

 العامة التي ستصادق على حسابات)

سنة)4)2))؛

بوعياد) زينب  السيدة  استقالة 

اإلدارة) مجلس  كعضو  مهامها  من 

السيدة) انتداب  على  واملصادقة 

مجلس) في  كعضو  العرو�سي  إيمان 

اإلدارة للمدة التي تنتهي عند انعقاد)

الجمعية العامة التي ستصادق على)

حسابات سنة)4)2).

باإلجراءات) للقيام  الصالحيات 

القانونية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 

14)تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749624.
للنشر واالستخالص

مجلس اإلدارة

610 P

NEVADA AL KHAIR
SARL AU

نيفادا الخير ش.ذ.م.م ش.و

رتسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : )2) زاوية زنقة 

 ستراسبورغ، شارع املقاومة،

 الدار البيضاء

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 (2(2 سبتمبر) (2 بتاريخ) االستثنائي 

تقرر على ما يلي):

عبد) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

الحامل) الرزق،) مفتاح  املجيد 

 BH61651 الوطنية) للبطاقة 

محدودة) غير  ملدة  للشركة  كمسير 

واستقالة املسير القديم حسن مفتاح)

الوطنية) للبطاقة  الحامل  الرزق،)

ستكون الشركة ملزمة) (BH52(412

املجيد) عبد  للسيد  منفرد  بإمضاء)

مفتاح الرزق.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالدار البيضاء)بتاريخ)9)تكتو8ر)2)2) 

تحت رقم)479154.

611 P

STE CTA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رتسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : متجر رقم 7، إقامة 

معمورة 115، زنقة معمورة و55 

شارع محمد العمراوي، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة،)تم وضع القانون ارسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك وحيد ذات املواصفات التالية):

 STE CTA TRANS (: التسمية)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

(،7 رقم) متجر  (: االجتماعي) املقر 
معمورة) زنقة  (،115 معمورة) إقامة 

العمراوي،) محمد  شارع  و55)

القنيطرة.

موضوع الشركة):

نقل املستخدمين)؛

نقل البضائع.
رتسما1) حدد  (: الشركة) رتسما1 

درهم) (122.222 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1222 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة،) درهم  (122 بقيمة)

على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):

 1222 لعريفي) جبران  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

تسند إلى السيد جبران) (: التسيير)

الحامل) مغر8ية،) الجنسية  لعريفي،)

.G372247(للبطاقة الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)56543)بتاريخ))1)تكتو8ر)2)2).

612 P

STE ANKARA BUS
SARL A AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

املقر االجتماعي : 47 زنقة عمر ابن 

العاص، إقامة اسماعيل، مكتب 
رقم 4، القنيطرة

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

2)2))ومصحح) 17)تغسطس) بتاريخ)

تصحيح) بمصالح  اإلمضاءات 

تم) القنيطرة  ملدينة  اإلمضاءات 

إعداد القانون ارسا�سي لشركة ذات)

املسؤولية املحدودة الشريك الوحيد)

باملواصفات التالية):

 STE ANKARA (: تسمية الشركة)

.BUS

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.
املقر االجتماعي للشركة):)47)زنقة)

اسماعيل) إقامة  العاص،) ابن  عمر 

مكتب رقم)4.

من) الغرض  (: االجتماعي) الهدف 

بشكل) الشركة في املغرب تو خارجه،)

لنفسها) سواء)  مباشر تو غير مباشر،)

تو لغيرها تو مساهمة في):

إصالح الهياكل)؛

مقاو1 في تشغا1 مختلفة تو البناء)؛

االستيراد والتصدير)؛

العمليات) جميع  عام،) وبشكل 

التجارية،)املالية،)الصناعية،)العقارية،)

الحرفية والخدماتية،)جميعها لحساب)

مباشر) بشكل  واملرتبط   الشركة 

تو غير مباشر بالهدف االجتماعي لتطوير)

الشركة.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة منذ تاريخ التأسيس.

رتسما1) حدد  (: الشركة) رتسما1 

درهم مقسمة) (122.222 الشركة في)

على)1222)حصة من فئة)122)درهم):

 122.222 النيفر) ليلى  السيدة 

درهم)1222)حصة اجتماعية.

التسيير):)الشركة يسيرها السيدة)

ليلى النيفر وذلك ملدة غير محددة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) باملحكمة  القانوني 

ملدينة) التجاري  السجل  بمصلحة 

 (2(2 تكتو8ر) (7 بتاريخ) القنيطرة 

تحت رقم)79515.
لإليداع والبيان

613 P

STE FRAIHAGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رتسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : تجزئة شعبان )، 

رقم 522، إقامة الخير، العرائش

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالعرائش،)تم وضع القانون ارسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):

 STE FRAIHAGRI (: التسمية)

.SARL

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املقر االجتماعي):)تجزئة شعبان))،)

رقم)522،)إقامة الخير،)العرائش.

استغال1) (: الشركة) موضوع 

اررا�سي الفالحية.

رتسما1) حدد  (: الشركة) رتسما1 

درهم) (122.222 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1222 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة،) درهم  (122 بقيمة)

على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):

السيد سفيان فريحة)522)حصة)؛

السيد سعيد وهدة)522)حصة.

املدة):)99)سنة.
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التسيير):)تسند إلى السيد سفيان)

الحامل) مغر8ية،) الجنسية  فريحة،)

.A699522(للبطاقة الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالعرائش تحت)

رقم)1)55)بتاريخ)7)تكتو8ر)2)2).

614 P

STE SODAFRUIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رتسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : حي نجمة 17، 

العرائش

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالعرائش،)تم وضع القانون ارسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):

 STE SODAFRUIT (: التسمية)

.SARL

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

(،17 نجمة) حي  (: االجتماعي) املقر 

العرائش.

استغال1) (: الشركة) موضوع 

اررا�سي الفالحية.

رتسما1) حدد  (: الشركة) رتسما1 

درهم) (122.222 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1222 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة،) درهم  (122 بقيمة)

على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):

السيد حسن داودي)522)حصة)؛

السيد سعيد وهدة)522)حصة.

املدة):)99)سنة.

تسند إلى السيد حسن) (: التسيير)

الحامل) مغر8ية،) الجنسية  داودي،)

.IA(491((للبطاقة الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالعرائش تحت)
رقم)5517)بتاريخ)7)تكتو8ر)2)2).

615 P

STE ALALION TRX
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رتسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : 15 زنقة سبو، مركز 

املعامالت «ال شوب» مكتب رقم )، 

الطابق الخامس، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة،)تم وضع القانون ارسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 STE ALALION TRX (: التسمية)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
زنقة سبو،) (15 (: املقر االجتماعي)

مكتب) شوب»،) «ال  املعامالت) مركز 
رقم))،)الطابق الخامس،)القنيطرة.

موضوع الشركة):

تو) املختلفة  ارشغا1  في  مقاو1 

البناء)؛

وصيانة) الزراعة  في  مقاو1 

الحدائق.
رتسما1) حدد  (: الشركة) رتسما1 

درهم) (122.222 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1222 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة،) درهم  (122 بقيمة)

على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):

السيد السبع العلوي محمد خليل)

1222)حصة.

املدة):)99)سنة.

تسند إلى السيد السبع) (: التسيير)

الجنسية) خليل،) محمد  العلوي 

الوطنية) للبطاقة  الحامل  مغر8ية،)
.CB(47377(رقم

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)56421)بتاريخ)7)تكتو8ر)2)2).

616 P

 STE GENERALE DE

MECANIQUE ET TOLERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رتسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : رقم 9)1، تجزئة 

بريكة، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة،)تم وضع القانون ارسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك وحيد ذات املواصفات التالية):

 STE GENERALE DE (: التسمية)

 MECANIQUE ET TOLERIE SARL

.AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجتماعي):)رقم)9)1،)تجزئة)

بريكة،)القنيطرة.

ميكانيك) (: الشركة) موضوع 

السيارات واملطالة.

رتسما1) حدد  (: الشركة) رتسما1 

درهم) (122.222 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1222 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة،) درهم  (122 بقيمة)

على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):

السيد الحارثي ياسين)1222)حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)تسند إلى السيد الحارثي)

الحامل) مغر8ية،) الجنسية  ياسين،)

.G5354(9(للبطاقة الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)56475)بتاريخ)6)تكتو8ر)2)2).
617 P

SUN GYM
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رتسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : متجر رقم )، 
بقعة 11، بلوك C، املغرب العربي، 

القنيطرة
السجل التجاري رقم : 1)491 

القنيطرة
تفويت حصص اجتماعية

وتعيين مسير جديد
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
الغير العادي بتاريخ)5)تكتو8ر)2)2)،)
لشركة)SUN GYM SARL AU)شركة)
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد،)تقرر ما يلي):
املصادقة على تفويت)152)حصة)
اجتماعية بقيمة)122)درهم للحصة،)
في ملك السيد صالق مهدي،)لفائدة)
السيد صالق مصعب،)لتصبح شركة)

ذات املسؤولية املحدودة.
استقالة املسير السيد صالق مهدي)
وتعيين السيد صالق مصعب،)الحامل)
للبطاقة الوطنية رقم)GI6525)بصفته)

مسير للشركة ملدة غير محدودة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ))1)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)79527.
618 P

STE TRANS BRICO
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رتسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : متجر رقم 4، بقعة 
4C 62-) مهدية، تحواز القنيطرة، 

الحدادة، القنيطرة
تأسيس شركة

بالقنيطرة) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم وضع) (،(2(2 بتاريخ فاتح تكتو8ر)
ذات) لشركة  ارسا�سي  القانون 
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وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية):

 STE TRANS BRICO (: التسمية)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

(،4 رقم) متجر  (: االجتماعي) املقر 

تحواز) مهدية،) (،(-4C  62 بقعة)

القنيطرة الحدادة،)القنيطرة.

موضوع الشركة):

تو) املختلفة  ارشغا1  في  مقاو1 

البناء)؛

التجارة)؛

مقاو1 في نقل البضائع)؛

عالقة) له  ما  كل  عامة  و8صفة 

بنشاط الشركة.
رتسما1) حدد  (: الشركة) رتسما1 

درهم) (122.222 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1222 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة،) درهم  (122 بقيمة)

على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):

السيد اوتم محمد)1222)حصة.

املدة):)99)سنة.

اوتم) السيد  إلى  تسند  (: التسيير)

محمد.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)56623)بتاريخ)13)تكتو8ر)2)2).

619 P

AMINA LINE
SARL AU

تأسيس شركة
لشركة) ارسا�سي  القانون  تقيم 

بمقت�سى) محدودة  مسؤولية  ذات 

 (2(2 تكتو8ر) (( بتاريخ) عرفي  عقد 

كالتالي):

 AMINA LINE شركة) (: االسم)

.SARL AU

مسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

محدودة ذات الشريك الوحيد.

سبو،) زنقة  (: االجتماعي) املقر 

(،5 طابق) (،( مكتب) عمارة ال شوب،)

القنيطرة.

سنة ابتداءا من تاريخ) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاري.

موضوع الشركة):

مقاو1 في نقل ارشخاص)؛

بأية عملية) القيام  و8صفة عامة 

خدماتية ترتبط بشكل مباشر تو غير)

مباشر بإحدى ارنشطة تعاله تو التي)

من شأنها تنمية موضوع الشركة.

رتسما1 الشركة):)حدد في)122.222 

درهم مقسمة إلى)1222)حصة،)قيمة)

الواحدة منها)122)درهم.

الشركة) تسيير  عهد  (: التسيير)

املزداد بتاريخ) للسيد نجيب العوفي،)

للبطاقة) والحامل  (1922 مارس) ((7

.G375472(الوطنية رقم

بمصلحة) الشركة  تقييد  تم 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية)

بالقنيطرة تحت رقم)56553.

620 P

 HAMDANI INDUSTRIAL

AND TRADING SERVICES
SARL AU

تأسيس شركة
لشركة) ارسا�سي  القانون  تقيم 

بمقت�سى) محدودة  مسؤولية  ذات 

عقد عرفي بتاريخ))1)تغسطس)2)2) 

كالتالي):

 HAMDANI شركة) (: االسم)

 INDUSTRIAL AND TRADING

.SERVICES SARL AU

مسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

محدودة ذات الشريك الوحيد.

سبو،) زنقة  (: االجتماعي) املقر 

(،5 طابق) (،( مكتب) عمارة ال شوب،)

القنيطرة.

سنة ابتداءا من تاريخ) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاري.

موضوع الشركة):

تاجر)؛

مقاو1 في تسيير الصناعي)؛

االستيراد والتصدير)؛

بأية عملية) القيام  و8صفة عامة 

خدماتية ترتبط بشكل مباشر تو غير)

مباشر بإحدى ارنشطة تعاله تو التي)

من شأنها تنمية موضوع الشركة.

رتسما1 الشركة):)حدد في)122.222 

درهم مقسمة إلى)1222)حصة،)قيمة)

الواحدة منها)122)درهم.

الشركة) تسيير  عهد  (: التسيير)

ميمي،) الزهراء) فاطمة  للسيدة 

 1922 نوفمبر) ((3 بتاريخ) املزدادة 

رقم) الوطنية  للبطاقة  والحاملة 

.CB(43536

بمصلحة) الشركة  تقييد  تم 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية)

بالقنيطرة تحت رقم)57)56.

621 P

RAMAZZINI
شركة ذات مسؤولية محدودة

خاص) فرعي  توقيع  بموجب 

مسجل في القنيطرة،)تم إنشاء)شركة)

ذات مسؤولية محدودة بالخصائص)

التالية):

.RAMAZZINI(التسمية):)رامازيني

داخل) الشركة  غرض  (: الهدف)

وخارج املغرب):

تسويق املعدات الطبية ومعدات)

التطهير والنظافة واملواد االستهالكية)

الطبية ومعدات السالمة املهنية.

وتقديم) اإلدارية  االستشارات 

والتكوين) املختلفة،) الخدمات 

واملساعدة السياحية.

تنوا1،) زنقة  ((3 (: الرئي�سي) املقر 

(،4 رقم) مكتب  (11 فلوري) عمارة 

ميموزا،)القنيطرة.
:)رتس املا1 ثابت) رتسما1 ارسهم)

 1222 إلى) مقسم  درهم  (122.222

سهم بقيمة)122)درهم.

املدة):)99)سنة.

ويسيرها) الشركة  يدير  (: اإلدارة)

السيد عبد الحكيم تبو زيد.

تم في املحكمة) (: اإليداع القانوني)

فاتح) بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 
تحت السجل التجاري) ((2(2 يوليو)

رقم)53229.

622 P

GODTROC
 شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
رتسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : 2)1، شارع 

 العرعار، الطابق الثاني، مكتب 
رقم 6، الدار البيضاء

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي سجل) (: توال)

تغسطس) (19 بتاريخ) البيضاء) بالدار 

2)2)،)حرر القانون ارسا�سي لشركة)

محدودة املسؤولية تحمل املواصفات)

التالية):

 GODTROC SARL(:(1)-)التسمية

.AU

))-)الهدف):)هدف الشركة):

مقاولة في ارشغا1 املختلفة)؛

مقاولة التنجيد)؛

مقاولة في نقل البضائع.

شارع) (1(2 (: املقر االجتماعي) (- (3

مكتب) الثاني،) الطابق   العرعار،)
رقم)6،)الدار البيضاء.

4)-)املدة):)99)سنة.
حدد) (: املا1 االجتماعي) رتس  (- (5
درهم) (122.222 مبلغ) في  املا1  رتس 

 122 1222)حصة بقيمة) موزع على)

بين) موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء)على الشكل التالي):

 1222 ر8يع) محمد  منوار  السيد 

حصة)؛

املجموع)1222)حصة.

6)-)اإلدارة):)تدار الشركة من قبل)

السيد منوار محمد) (: املسير الوحيد)
ر8يع.
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7)-)السنة املالية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

2)-)الحصص):)تقتطع)5%)إلنشاء)

ويخصص) القانوني  االحتياطي  املا1 

الفائض حسب قرار الشركاء.

تم تسجيل الشركة بالسجل) (- (II

بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجاري 

9)يوليو)2)2))تحت رقم)471521.

623 P

KAI COSMETICS

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رتسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : )14 شارع محمد 

الديوري، القنيطرة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 (2(2 سبتمبر) (12 بالقنيطرة بتاريخ)

وضع القانون ارسا�سي لشركة ذات)

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

لتكون خاصياتها كالتالي):

التسمية):)«كاي كوسميتيك»)ش.م.م.

التجميل) مواد  بيع  (: الهدف)

بالتقسيط.

املقر االجتماعي):))14)شارع محمد)

الديوري،)القنيطرة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل النهائي بالسجل التجاري.

:)السيدة شوماني تنيسة) الشركاء)

فاطنة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

عينت السيدة شوماني) (: التسيير)

تنيسة فاطنة كمسيرة للشركة.

قد تم تسجيل الشركة بالسجل)

التجاري لدى كتابة ضبط املحكمة)

رقم) تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

.54549

624 P

 STE D’ETUDE ET DE

 CHANTIER DE TRAVAUX

PUBLIC
SETCTP

شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها : 1.322.222 درهم

مقرها االجتماعي : 3 زنقة منصور 

ذهبي، رقم 17، مكتب رقم 5، 

القنيطرة

س.ت : 19)52

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

سبتمبر) (32 يوم) املنعقد  االستثنائي 

ذات) الشركة  شركاء) قرر  ((2(2

 STE D’ETUDE املسؤولية املحدودة)

 ET DE CHANTIER DE TRAVAUX

رتسمالها) (PUBLIC SETCTP

مقرها) والكائن  درهم  (1.322.222

ذهبي،  منصور  زنقة   3 (: االجتماعي)

القنيطرة،   ،5 رقم  مكتب   ،17 رقم 

رفع رتسما1 الشركة من 1.322.222 

وذلك  درهم   (.222.222 إلى  درهم 

بإصدار 7222 حصة جديدة مكتتبة 

ومسددة بالكامل وذلك باملقاصة مع 

مقيدة  لألداء  وواجبة  محررة  ديون 

بالحسابات الجارية للشركاء.

على إثر ما سبق تم تعديل ارتباطي 

للفصلين 6 و7 من القانون ارسا�سي 

للشركة كالتالي :

الفصل 6 :

الحصص  قيمة  الشركاء  قدم 

كالتالي :

 1.252.222 هللا  عبد  تسيدي 

درهم ؛

كجي مونية 152.222 درهم ؛

تي ما مجموعه 222.222.) درهم.

الفصل 7 :

مبلغ  في  الشركة  رتسما1  حدد 

على  مقسم  درهم   (.222.222

122 درهم  2.222) حصة من فئة 

بالكامل  مكتتبة  الواحدة  للحصة 

وموزعة  الشركاء  قدمه  ملا  وموفية 

كالتالي :

تسيدي عبد هللا 12.522 حصة ؛

كجي مونية 1.522 حصة ؛

الحصص  عدد  يساوي  املجموع 

املكونة لرتس املا1 222.222.) درهم.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية القنيطرة)

رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (1( يوم)

.79523
لإلشارة والتنبيه):)مسير الشركة

625 P

STE KENI SEC

SARL A AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

 املقر االجتماعي : 47 زنقة عمر 

ابن العاص، إقامة اسماعيل، 

مكتب رقم 4، القنيطرة

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

ومصحح) ((2(2 سبتمبر) (9 بتاريخ)

تصحيح) بمصالح  اإلمضاءات 

تم) القنيطرة،) ملدينة  اإلمضاءات 

إعداد القانون ارسا�سي لشركة ذات)

املسؤولية املحدودة الشريك الوحيد)

باملواصفات التالية):

.STE KENI SEC(:(تسمية الشركة

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجتماعي للشركة):)47)زنقة)

إقامة اسماعيل،) العاص،) ابن  عمر 

مكتب رقم)4.

من) الغرض  (: االجتماعي) الهدف 

الشركة في املغرب تو خارجه بشكل)

لنفسها) سواء)  مباشر تو غير مباشر،)

تو لغيرها تو مساهمة في):

والكي) الغسيل  تنظيف  عامل 

بالعمليات امليكانيكية)؛

مقاو1 في التنظيف)؛

مقاو1 في نقل البضائع)؛

العمليات) جميع  عام،) وبشكل 

الصناعية،) املالية،) التجارية،)

والخدماتية،) الحرفية،) العقارية،)

واملرتبط) الشركة،) لحساب  جميعها 

بشكل مباشر تو غير مباشر بالهدف)

االجتماعي لتطوير الشركة.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة منذ تاريخ التأسيس.

رتسما1) حدد  (: الشركة) رتسما1 

درهم مقسمة) (122.222 الشركة في)

على)1222)حصة من فئة)122)درهم.

بوحصيرة) وسيم  محمد  السيد 

حصة) (1222 درهم) (122.222

اجتماعية.

الشركة يسيرها السيد) (: التسيير)

ملدة) وذلك  بوحصيرة  وسيم  محمد 

غير محددة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية بمصلحة)

السجل التجاري ملدينة القنيطرة بتاريخ)

2)تكتو8ر)2)2))تحت رقم)79553.
لإليداع والبيان

626 P

AKH TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رتسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : 59، إقامة موالي 

عبد العزيز، شارع موالي عبد 

العزيز، رقم 4، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة،)تم وضع القانون ارسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك وحيد ذات املواصفات التالية):

.AKH TRANS SARL AU(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

إقامة) (،59 (: االجتماعي) املقر 

موالي عبد العزيز،)شارع موالي عبد)

العزيز،)رقم)4،)القنيطرة.
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موضوع الشركة):

نقل املستخدمين)؛

نقل البضائع)؛

النقل املدر�سي.

رتسما1) حدد  (: الشركة) رتسما1 

درهم) (122.222 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1222 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة،) درهم  (122 بقيمة)

على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):

السيد املتقي عزيز)1222)حصة.

املدة):)99)سنة.

تسند إلى السيد املتقي) (: التسيير)

الحامل) مغر8ية،) الجنسية  عزيز،)

.G(522(6(للبطاقة الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

سبتمبر) فاتح  بتاريخ  (55713 رقم)

.(2(2

627 P

STE TRANS BOIS VERT
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : LOT(EL(WAHDA

 II(II(GPE 40 BLOC(L(N°232 SIDI

YAHIA GHARB

توسيع النشاط االجتماعي للشركة
في) املؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

يلي) ما  تحديد  تم  ((2(2 سبتمبر) (9

تبعا للمحضر):

للشركة) االجتماعي  النشاط  تغير 

من تشغا1 عامة إلى صناعة تنابيب)

بالستيكية.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية سيدي)

 (2(2 تكتو8ر) (15 بتاريخ) سليمان 

تحت رقم)2))/2)2).
من تجل املستخرج وإشارة

628 P

ارستاذ عبد الفتاح الشافعي
موثق

CLEF.DARI.PRO
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

محرر) توثيقي  عقد  بمقت�سى  (
طرف) من  (،(2(2 يونيو) ((( بتاريخ)
ارستاذ عبد الفتاح الشافعي موثق)
وضع النظام) ( تم) بمدينة القنيطرة،)
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  املحدودة 

بالبيانات اآلتية):
CLEF.DARI. ( شركة) (: التسمية)

.PRO SARL AU
الغرض):)اإلنعاش العقاري.

 92.222 (: االجتماعي) املا1  رتس 
922)حصة) درهم.)مجموع الحصص)
درهم للحصة مخصص) (122 بقيمة)
الوحيد،) الشريك  ومؤدى من طرف 

كالتالي):
السيد مو�سى ايت محمد):)92.222 

درهم.)الحصص):)922)حصة.
املدة):)99)سنة.

)1،)ساحة) رقم) (: املقر االجتماعي)
حسان،) (،12 رقم) مكتب  العلويين،)

الر8اط.
مسير الشركة):)السيد مو�سى تيت)

محمد ملدة غير محدودة.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
(: بالر8اط) التجارية  باملحكمة 

.146521
629 P

SOCIETE ZAID BUS
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رتسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : زاوية شارع موالي 
 C عبد العزيز وابن تبي زرع، مكتب

رقم 1، القنيطرة
تأسيس

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى  (
بالقنيطرة تم وضع القانون ارسا�سي)
محدودة) مسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 SOCIETE ZAID BUS (: التسمية)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
املقر االجتماعي):)زاوية شارع موالي)

 C مكتب) عبد العزيز وابن تبي زرع،)
رقم)1،)القنيطرة.

مقاو1 في نقل) (: موضوع الشركة)

ارشخاص.
رتسما1) حدد  (: الشركة) رتسما1 

درهم) (122.222 مبلغ) في  الشركة 

 122 1.222)حصة بقيمة) مقسم إلى)

بكاملها،) محررة  للواحدة،) درهم 

مكتتبة وموزعة على الشركاء)كالتالي):

 1.222 (: الزايدي) بنداود  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

:)تسند إلى السيد بنداود) التسيير)

الحامل) الجنسية مغر8ية،) الزايدي،)

.Q6391((للبطاقة الوطنية رقم

السنة املالية):)من فاتح يناير))إلى)

31)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)56623.

630 P

DELTA LOGEMENET
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رتسمالها 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 491، تجزئة 

«لوفالون» القنيطرة

السجل التجاري رقم 7)464 

القنيطرة

تفويت حصص اجتماعية وتعيين 
مسير جديد

بمقت�سى محضر الجمع العام غير)

(،(219 سبتمبر) (16 بتاريخ) العادي 

 DELTA LOGEMENET»» لشركة)

مسؤولية) ذات  شركة  (SARL AU

محدودة بشريك وحيد،)تقرر ما يلي):

املصادقة على تفويت)222)حصة)
اجتماعية بقيمة)122)درهم للحصة،)
في ملك السيد مخلص جال1،)لفائدة)
السيد محمد سماللي،)لتصبح شركة)

ذات املسؤولية املحدودة.
سماللي،) محمد  السيد  تعيين 
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 
ثاني) مسير  بصفته  (BE59(642

للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)9)تكتو8ر)
التجاري)) السجل  رقم  تحت  ((219

.464(7
631 P

STE MYA INOX
تعديالت قانونية

.STE MYA INOX(:(التسمية
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
شارع مكة عمارة) (: املقر الرئي�سي)
(،17 اروقاف،)الطابق الثالث،)الرقم)

العيون.
الجمع) ملداوالت  طبقا  (: املوضوع)
الغير عادي بتاريخ)15)تكتو8ر)2)2)،)

قرر سليمان ايت بال ما يلي):
العنوان) إلى  الشركة  مقر  تغيير 
التالي):)الحي الحجري رقم)326)شارع)

اسكيكيمة،)العيون.
بكتابة) تم  ( (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (15 بتاريخ)

 .(472/(2(2
632 P

ITADIS DISTRIBUTIONS
الزيادة في رتسما1 الشركة

 ITADIS (: التسمية)
.DISTRIBUTIONS

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
)4)شارع الساقية) (: املقر الرئي�سي)

الحمراء،)العيون.



عدد)5635 - 11)ر8يع ارو1))144 )2))تكتو8ر)2)2))الجريدة الرسمية   14254

الرتسما1):)حدد في مبلغ)522.222 

درهم.

الجمع) ملداوالت  طبقا  (: املوضوع)

الغير عادي بتاريخ)14)تكتو8ر)2)2)،)

قرر السيد سيداتي جما1 ما يلي):

رفع رتسما1 الشركة من)522.222 

درهم إلى)12.522.222)درهم.

بكتابة) تم  ( (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (15 بتاريخ)

 .(473/(2(2

633 P

GAMAL ORO
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

تبعا للعقد العرفي بتاريخ)9)تكتو8ر)

تم وضع قوانين الشركة ذات) ((2(2

املميزات التالية):

.GAMAL ORO(:(التسمية

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية.

يتعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب تو خارجه):

جميع) السمك،) وشراء) بيع 

ارنشطة املتعلقة بالصيد والبحر....

حبوها) شارع  (: الرئي�سي) املقر 

الطابق) الوحدة  تجزئة  العبيد،) ولد 

الثالث الشقة))1،)العيون.

الرتسما1):)حدد في مبلغ)122.222 

حصة من) (1.222 درهم مقسمة إلى)

فئة)122)للواحدة موزعة كالتالي):

السيد امبارك جما1):)342)حصة)؛

السيد حسن جما1):)332)حصة.

السيد لحسن جما1):)332)حصة.

تسيير الشركة من طرف) (: اإلدارة)

السيد امبارك جما1.

بكتابة) تم  (: القانوتي) اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (1( بتاريخ)

رقم) تجاري  سجل  ((2(2/(429

.33365

634 P

WELL FISHING
تعديالت قانونية

.WELL FISHING(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

املقر الرئي�سي):)عمارة بيريليكو رقم)

1)ساحة تم السعد،)العيون.

الجمع) ملداوالت  طبقا  (: املوضوع)

الغير عادي بتاريخ)4))سبتمبر)2)2)،)

قرر السيد يوسف حبوها ما يلي):

العنوان) إلى  الشركة  مقر  تغيير 

 114 املنطقة الصناعية رقم) (: التالي)

املر�سى العيون.

بكتابة) تم  ( (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (15 بتاريخ)

 .(471/(2(2

635 P

 MOROCCO GATE

TRADING
SARL AU

رتسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : شارع لال تمينة حي 

الرياض إفران

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

التأسي�سي) القانون  وضع  تم 

ذات) املسؤولية  محدودة  لشركة 

عرفي) لعقد  تبعا  الوحيد  الشريك 

(،(2(2 تغسطس) ((2 بتاريخ) مؤرخ 

ذات الخاصيات التالية):

اسم) الشركة  تأخذ  (: التسمية)

(«MOROCCO GATE TRADING»

ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الوحيد.

وتصدير) استيراد  (: الهدف)

املنتجات الزراعية والحرفية.

املقر) يقع  (: االجتماعي) املقر 

تمينة) لال  بشارع  للشركة  االجتماعي 

حي الرياض إفران.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة.

 122.222 (: االجتماعي) الرتسما1 

1.222)حصة من) درهم مقسمة على)

الواحدة) للحصة  درهم  (122 قيمة)

على الشكل التالي):

املنصوري علي):)1222)حصة.

املجموع):)1.222)حصة.

عين بمقت�سى القانون) (: التسيير)

غير) ملدة  مسير  للشركة  ارسا�سي 

علي) املنصوري  السيد  محدودة 

رقم) اإلقامة  لبطاقة  الحامل 

.DA2((33W

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بأزرو) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم) ((2(2 سبتمبر) ((3 بتاريخ)

السجل التجاري)1371.

636 P

 SOCIETE AZROU

LOCATION DE VOITURE
SARL AU

رتسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 3) فرح 1 

احداف تزرو

 12 في) مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 

يونيو)219)،)تم وضع محضر الجمع)

العام االستثنائي):

تشغا1 اليوم):

بيع الحصص.

تغيير املسير.

تغير الشكل القانوني.

تحديث القانون ارسا�سي.

الحل ارو1):

العمراوي) السيد  من  كل  قام 

 522 522)حصة،)ببيع) عمر املالك 1)

حصة للسيد بوسحابي الحسين.

الحل الثاني):)

قبل الجمع العام استقالة املسير،)

كوثر) بوسحابي  السيدة  تعيين  وتم 

املسيرة الوحيدة للشركة.

الحل الثالث):

تم تغيير الشكل القانوني للشركة)

من شركة ذات املسؤولية املحدودة)

ذات) املسؤولية  محدودة  شركة  إلى 

الشريك الوحيد.

الحل الرابع):

قرر الجمع العام تحديث القانون)

ارسا�سي.)

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بأزرو) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم) ((2(2 سبتمبر) ((5 بتاريخ)

السجل التجاري)167.

637 P

MAGIC TRAVEL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ملساهم وحيد

بمقت�سى سند عرفي محرر بسال)

تنشأت) فقد  (،(2(2 سبتمبر) (2 في)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

ملساهم وحيد والتي تتصف كالتالي):

.«MAGIC TRAVEL»(:(التسمية

الهدف االجتماعي):)النظافة.

تشغا1 مختلفة.

زنقة) ((6 رقم) (: االجتماعي) املقر 

عبدة بطانة سال.

سنة تنطلق من يوم) (99 (: الفترة)

التأسيس.

 122.222 (: االجتماعي) الرتسما1 

حصة من) (1.222 درهم مقسمة إلى)

فئة)122)درهم موزعة كالتالي):

 1222 (: لعوينة) ر�سى  السيد 

حصة.

التسيير) مهمة  يتولى  (: التسيير)

السيد ر�سى لعوينة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

اإلنجاز) لتكوين  (%5 (: ارر8اح)

القانوني والحاصل يبقى رهن إشارة)

الجمع العام.
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اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط) محكمة  لدى  القانوني 

 1( يوم) بسال  االبتدائية  باملحكمة 

السجل) رقم  تحت  ((2(2 تكتو8ر)

التجاري هو)35175.
املسير

638 P

ARKOSANTE
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

تم تأسيس شركة تحمل الصفات)

التالية بالر8اط)))سبتمبر)2)2)):

 ARKOSANTE(:(اللقب االجتماعي

.SARL

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤوليات املحدودة.

من) الغرض  (: االجتماعي) الهدف 

الشركة،)سواء)في املغرب تو في الخارج.

و8يع) وشراء) وتصدير  استيراد 

وتوزيع وتخزين وترويج املستحضرات)

ا لصيدالنية.

تجهزة طبية.

مستحضرات التجميل ومنتجات)

النظافة الشخصية.

مكمل غذائي.

في) التشخيصية  الكواشف 

املختبر.

الصيدالنية) واملواد  املنتجات 

ارخرى.

مواد غذائية.

واالستشارات) التدريب  خدمات 

ومهنيي) الصحة  قطاع  ملهنيي 

الصحية) واملرافق  املؤسسات 

والصيدليات.

ارجهزة) وإصالح  وصيانة  تركيب 

الطبية.

املشاركة بطريقة مباشرة تو غير)

مباشرة في شركات تخرى.

باملغرب) تو وكاالت  إحداث فروع 

والخارج.

املالية) املعامالت  جميع  وعموما،)

او) املالية  تو  الصناعية  تو  التجارية 

او) مباشر  بشكل  املتعلقة  العقارية 

من) او  الشركة  بموضوع  مباشر  غير 

بما) مصالحها،) تحابي  تن  املحتمل 

تشكاله) بجميع  التعاون  ذلك  في 

تو) الشركات  تو  املعامالت  مع جميع 

تو) مماثل  كائن  لديها  التي  الشركات 

ملحق.

درهم) (122.222 (: املا1) رتس 

فئة) من  حصة  (1.222 إلى) مقسمة 

122)درهم للحصة):

ابتسام الزاكي):)332)حصة.

طال1 املكروم):)332)حصة.

ايمان منادي ادري�سي):)342)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

ارولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

ماتيس،) عمارة  (: االجتماعي) املقر 

سوي�سي)571)-)بلوك ت الطابق الثاني،)

(،12222 السادس،) محمد  شارع 

الر8اط)12222)-)املغرب.

وطال1) الزاكي  ابتسام  (: التسيير)

املكروم وايمان منادي ادري�سي.

املحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التسجيل) رقم  الر8اط  التجارية 

بالسجل التجاري)146729.
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AGRIFOCUS
عنوان مقرها االجتماعي : زاوية شارع 

بهت و واد سبو عمارة رقم 2 شقة 

رقم 1 تكدا1 - الر8اط

رقم التقييد في السجل التجاري : 

13(769

تحويل املقر االجتماعي وتمديد 
النشاط االجتماعي للشركة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)3)يونيو)2)2))قرر الشريك)

الوحيد ما يلي):

الحالي) االجتماعي  املقر  تحويل 

للشركة من)«زاوية بهت ووادي سبو،)

2،)شقة)1)تكدا1)-)الر8اط»)إلى)«79،)

شارع ابن سينا،)الطابق الثاني،)شقة)

رقم)6،)تكدا1،)الر8اط».

تغيير النشاط االجتماعي للشركة)

كالتالي):

ودراسة) الزراعية،) ارعما1 

(- وتحقيق تي مشروع زراعي وزراعي)

صناعي.
الري) تنظمة  وتنفيذ  هندسة 

والضخ)....)الخ.

جميع) وتصدير  وتسويق  استيراد 

املواد.

تشجار) و8ذور  نباتات  (: معتمد)

الفاكهة.

وتصدير) واستيراد  و8يع  شراء)

جميع) وتسويق  وتصنيع  وتمثيل 

املنتجات واملواد املضافة املخصصة)

للزراعة والصناعات الزراعية.

وصيانة وتجهيز املساحات) إنشاء)

الخضراء.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (14 بتاريخ) بالر8اط  التجارية 

2)2))تحت رقم)127662.
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 MEDITERRANEAN

 DEVELOPEMENT

CONSULTING
SARL

عنوان مقرها االجتماعي : عمارة 2 

شارع اإلمام الغزالي رقم ت6 الطابق 

رقم 1 طنجة

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66497

تحويل املقر االجتماعي وتمديد 
النشاط االجتماعي ورفع رتس املا1 

للشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

قرر) ((2(2 تغسطس) ((6 في)  املؤرخ 

ما يلي):

 12.222 رفع رتسما1 الشركة من)

درهم إلى)122.222)درهم بمبلغ قدره)

92.222)درهم مقسمة كالتالي):

 34.222 املوتشو) نجاة  السيدة 

حصة من) (3422 إلى) درهم مقسمة 

فئة)12)دراهم.

 33.222 املوتشو) ياسين  السيد 

حصة من) (3322 إلى) درهم مقسمة 

فئة)12)دراهم.
الطاهري) تنس  محمد  السيد 

 3322 إلى) مقسمة  درهم  (33.222

حصة من فئة)12)دراهم.

الحالي) االجتماعي  املقر  تحويل 

اإلمام  شارع   2 عمارة  من  للشركة 

الغزالي رقم ت6 الطابق رقم 1 طنجة 

إلى : قطاع 9 مجمع محاج رياض مبنى 

9 الطابق الثالث شقة 2 حي الرياض 

- الر8اط.

إضافة ارنشطة التالية للنشاط)

االجتماعي للشركة):

مكتب دراسات.

التوطين واإليجار

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (15 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2)2))تحت رقم)34692).
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 SOCIETE IDEAL

AMENAGEMENT
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
رتسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : سال الجديدة 

إقامة املعمورة عمارة )1 شقة 9

السجل التجاري سال 9)2))

التعريف الضريبي 3366916

فتح فرع للشركة بمدينة الر8اط
انعقد) ((219 يناير) (19 بتاريخ)

لشركة) العادي  غير  العام  الجمع 

شركة) («IDEAL AMENGEMENT»

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.
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درهم،) (122.222 (: رتسمالها) (

الجديدة) بسال  االجتماعي  مقرها 

(،9 شقة) (1( عمارة) املعمورة  إقامة 

حيث تمت املصادقة على):

فتح فرع للشركة بمدينة الر8اط)

ب))121)حي املنزه يعقوب املنصور.

تعيين السيد عباش محمد مديرا)

للفرع الجديد.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (2(2 يوليو) ((3 التجارية للر8اط في)

و8املحكمة) ((653 القانوني) اإليداع 

االبتدائية بسال في فاتح تكتو8ر)2)2) 

تحت رقم)379.
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سوفيجكس

شركة ذات مسؤولية محدودة لخبير في)

الحسابات

رتسمالها يبلغ)122.222)درهم

مراكش

ATLAS NUTS

شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها 12.222 درهم

شقة رقم 15 إقامة عبلة 15 الطابق 

3 جليز مراكش

رقم السجل التجاري 61419

العام) الجمع  ملحضر  تبعا 

تغسطس) (17 بتاريخ) االستثنائي 

2)2)،)تم تقرير ما يلي):

في) حصة  (12 تفويت) (- (1

 MOROCCAN» الشركة) ملك 

(«ALMONDS INTERNATIONAL

 Jorge CANTO السيد) لحساب 

.MORENO

من) (7 و) (6 الفصو1) تحيين  (- ((

النظام ارسا�سي للشركة):

حدد الرتسما1 االجتماعي في مبلغ)

12.222)درهم مقسم إلى)122)حصة):

 José Manuel SIRVENT السيد)

BAEZA 1)حصة)122)درهم.

 Jorge CANTO السيد)

MORENO):)32)حصة)3.222)درهم.

 MOROCCAN» شركة)

 ALMONDS INTERNATIONAL»

69)حصة)6.922)حصة.

حصة) (122 (: املجموع)

12.222درهم.

اإليداع) تم  ( (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

تكتو8ر) (2 بتاريخ) التجارية بمراكش،)

2)2))تحت رقم)7)1161.
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سوفيجكس

شركة ذات مسؤولية محدودة لخبير في)

الحسابات

رتسمالها يبلغ)122.222)درهم

مراكش

LIBRAIRIE MENZIL EL FAN

شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها 122.222 درهم

رقم 15 إقامة الطيب شارع 

الزرقطوني مراكش

رقم السجل التجاري 7145

العام) الجمع  ملحضر  تبعا 

االستثنائي بتاريخ)5)تغسطس)2)2)،)

تم تقرير ما يلي):

حل الشركة ووقف نشاطها) (- (1

ابتداء)من)31)ماي)2)2).

احمد) موالي  السيد  تعيين  (- ((

شوقي رفيف مصفي للشركة):

 15 رقم   : التصفية) مقر  عنوان 

الزرقطوني  شارع  الطيب  إقامة 

مراكش.

اإليداع) تم  ( (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

تكتو8ر) (2 يوم) بمراكش،) التجارية 

2)2))تحت رقم)6)1161.
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 FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW B.P 626 -

BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL:(05(28-81-96-40

FAX:(05(28-81-96-41

STE AKSEL
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

فاتح تكتو8ر)2)2))باشتوكة ايت باها)

حررت قوانين شركة ذات مسؤولية)

محدودة خصائصها كالتالي):

 STE AKSEL(االسم):)شركة

ارهداف):)مخبزة ومقهى.

الطابق السفلي) (: املقر االجتماعي)
E)شارع الحسن الثاني بيوكرى) بلوك)

اشتوكة ايت باها.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املــدة)

التأسيس النهائي.

في) حدد  (: االجتماعي) الرتسما1 

إلى) مقسم  درهم  (122.222 مبلغ)

1222)حصة بثمن)122)درهم للواحد)

موزع كالتالي):
العلوي) االيبوركي  السيد يوسف 

522)حصة.

االيبوركي) الرحمان  عبد  السيد 

العلوي)522)حصة.

املجموع):)1222)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كل) (31 يناير و تنتهي في)

سنة.

الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)

يوسف) السيد  محدودة  غير  وملدة 

والسيد) العلوي  االيبوركي 

عبد الرحمان االيبوركي العلوي.

اإلمضاءات) تكون  (: اإلمضاءات)

يوسف) للسيد  مشتركة  البنكية 

والسيد) العلوي  االيبوركي 

عبد الرحمان االيبوركي العلوي.

االجتماعية) اإلمضاءات  تكون 

منفصلة بين السيد يوسف االيبوركي)

عبد الرحمان) والسيد  العلوي 

االيبوركي العلوي.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

تكتو8ر) (14 االبتدائية بانزكان بتاريخ)

2)2))تحت رقم)1765.
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FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P 626 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL(:(05(28(81(96(40

FAX(:(05(28(81(96(41

STE EL HADILI
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
 ( بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

باها) ايت  باشتوكة  ((2(2 تكتو8ر)

حررت قوانين شركة ذات مسؤولية)

محدودة خصائصها كالتالي):

.EL HADILI(االسم):)شركة

املستخدمين) نقل  (: ارهداف)

لحساب الغير.

الطابق السفلي) (: املقر االجتماعي)

عميرة) ايت  (61 رقم) اسرير  تجزئة 

اشتوكة ايت باها.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

في) حدد  (: االجتماعي) الرتسما1 

إلى) مقسم  درهم  (122.222 مبلغ)

1222)حصة بثمن)122)درهم للواحد)

موزع كالتالي):

(: الباقيلي) السيدة فاطمة الزهراء)

522)حصة.

السيد زهير الراكوب):)522)حصة.

املجموع):)1222)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)

زهير) السيد  محدودة  غير  وملدة 

الراكوب.

اإلمضاءات) تكون  (: اإلمضاءات)

للسيد) فقط  واالجتماعية  البنكية 

زهير الراكوب.
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اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

تكتو8ر) (14 االبتدائية بانزكان بتاريخ)

2)2))تحت رقم)1766.
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 FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW B.P 626 -

BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL:(05(28-81-96-40

FAX:(05(28-81-96-41

STE TIMRDAL
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (1 

2))سبتمبر)2)2))باشتوكة ايت باها)

حررت قوانين شركة ذات مسؤولية)

محدودة خصائصها كالتالي):

 STE TIMRDAL(االسم):)شركة

املستخدمين) نقل  (: ارهداف)

لحساب الغير.

الطابق السفلي) (: املقر االجتماعي)

اشتوكة) بيبي  سيدي  احشاش  دوار 

ايت باها.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املــدة)

التأسيس النهائي.

في) حدد  (: االجتماعي) الرتسما1 

إلى) مقسم  درهم  (122.222 مبلغ)

1222)حصة بثمن)122)درهم للواحد)

موزع كالتالي):

السيد ادريس عاميري)522)حصة.

 522 الحسين طالب علي) السيد 

حصة.

املجموع):)1222)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كل) (31 يناير و تنتهي في)

سنة.

الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)

ادريس) السيد  محدودة  غير  وملدة 

عاميري والسيد الحسين طالب علي.

اإلمضاءات) تكون  (: اإلمضاءات)

ادريس) للسيد  مشتركة  البنكية 

عاميري والسيد الحسين طالب علي.

االجتماعية) اإلمضاءات  تكون 
عاميري) ادريس  للسيد  منفصلة 

والسيد الحسين طالب علي.

تم اإليداع) (: اإليداع القانوني) (- ((

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

تكتو8ر) (14 االبتدائية بانزكان بتاريخ)

2)2))تحت رقم)1764.
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 FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW B.P 626 -

BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL:(05(28-81-96-40

FAX:(05(28-81-96-41

STE TALB TRANS
 SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (1 

9))سبتمبر)2)2))باشتوكة ايت باها)

حررت قوانين شركة ذات مسؤولية)

خصائصها) واحد  بشريك  محدودة 

كالتالي):

 STE TALB TRANS(االسم):)شركة

املستخدمين) نقل  (: ارهداف)

لحساب الغير.

الطابق السفلي) (: املقر االجتماعي)

معال بيوكرى اشتوكة ايت باها.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املــدة)

التأسيس النهائي.

في) حدد  (: االجتماعي) الرتسما1 

إلى) مقسم  درهم  (122.222 مبلغ)

1222)حصة بثمن)122)درهم للواحد)

موزع كالتالي):

 1222 املجيد طالبي) السيد عبد 

حصة.

املجموع):)1222)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كل) (31 يناير و تنتهي في)

سنة.

الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)

وملدة غير محدودة السيد عبد املجيد)

طالبي.

اإلمضاءات) تكون  (: اإلمضاءات)

للسيد) والبنكية  االجتماعية 

عبد املجيد طالبي.

تم اإليداع) (: اإليداع القانوني) (- ((

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

تكتو8ر) (14 االبتدائية بانزكان بتاريخ)

2)2))تحت رقم)1763.
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 FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW B.P 626 -

BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL:(05(28-81-96-40

FAX:(05(28-81-96-41

STE 4-ONE
 SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (1 

حررت) بأكادير  ((2(2 سبتمبر) (16

قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة)

بشريك واحد خصائصها كالتالي):

 STE 4-ONE SARL(االسم):)شركة

:)تشغا1 تركيب البيوت) ارهداف)

البالستيكية.

الطابق السفلي) (: املقر االجتماعي)

حي ادرار رقم)1564)تيكوين تكادير.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املــدة)

التأسيس النهائي.

في) حدد  (: االجتماعي) الرتسما1 

إلى) مقسم  درهم  (122.222 مبلغ)

1222)حصة بثمن)122)درهم للواحد)

موزع كالتالي):

 1222 الزعيم) مصطفى  السيد 

حصة.

املجموع):)1222)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كل) (31 يناير و تنتهي في)

سنة.

الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)

السيد مصطفى) محدودة  غير  وملدة 

الزعيم.

اإلمضاءات) تكون  (: اإلمضاءات)
االجتماعية والبنكية للسيد مصطفى)

الزعيم.
تم اإليداع) (: اإليداع القانوني) (- ((
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 
تكتو8ر) (9 بتاريخ) بأكادير  التجارية 

2)2))تحت رقم)96634.
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BENEC
ش.م.م بمساهم واحد

رتسما1 الشركة : 122.222 درهم
املقر االجتماعي : الر8اط، حي يعقوب 
املنصور، بلوك 39، الشقة 1، حي 

الشباب
س.ت : 136525 / الر8اط

ت.ض : 2792251)
العادي) العام غير  الجمع  محضر 

بتاريخ)12)فبراير)2)2))قرر ما يلي):
من) االجتماعي  املقر  تحويل 
بلوك) حي يعقوب املنصور،) الر8اط،)
(: إلى) الشباب،) حي  (،1 الشقة) (،39
حي) (،43 فيال) الفتح،) حي  الر8اط،)

املنطلق،)حي يعقوب املنصور.
الدراسات) مكتب  النشاط  تغيير 

بمختر الدراسات.
تحيين النظام ارسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (15 بتاريخ) بالر8اط  التجارية 

2)2))تحت رقم)127716.
650 P

 FIDUCIAIRE(AL(AMANA(&CIEL
CONSULTING-SARL AU

 SIEGE(SOCIAL(:1،((RUE(Fath(Bnou
 Khaffane،(2éme(etage(–(Appt(3-

Belvédère CASA
Tel:(0522246888/0633131179

»JOA»
ش.م.م 

تأسيس شركة
إنشاء) تم  ((2(2  /12/22 بتاريخ)
و) املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

خصائصها هي كالتالي):
 »  JOA (» (: االجتماعية) التسمية 

ش.م.م)
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الهدف االجتماعي):)تهدف الشركة)

إلى):

مطعم الوجبات السريعة.

التجارة واالستيراد والتصدير

العمليات) جميع  عامة  و8صفة 

و) ارثاثية  و  والصناعية  التجارية 

مباشرة املرتبطة  املالية  و   العقارية 

تو) املعلنة  بارهداف  مباشرة  غير  تو 

التي من شأنها تن تيسر إنماءها.

 RUE  ( (: االجتماعي) املقر  (

 GASCOGNE ANGLE AVENUE (

MARS)الدار البيضاء.

الشركة) تسيير  سيتم  (: التسيير)

 BEN JELLOUN السيد) طرف  من 

والسيد) (KARIM MOHAMED

بصفتهما) (LAHRACH MOURAD

محددة) غير  وملدة  للشركة  مسيران 

بمختلف) ارخيرين  هدين  وسيقوم 

تنظيم) و  إدارة  من  الشركة  تعما1 

االعتماد) كما سيتم  قيود  تي  بدون 

الوثائق) جميع  في  توقيعهما  على 

اإلدارية و البنكية.)

في) حدد  (: االجتماعي) الرتسما1 

إلى) مقسمة  درهم  (122.222 مبلغ)

1222)حصة اجتماعية من فئة)122 

درهم للواحدة تخصص على الشكل)

التالي):

شركة))BENWAD 522))حصة.

 LAHRACH MOURAD السيد)

522)حصة.

محررة) حصة  (1222 املجموع)

بالكامل.

دفع الشريك شركة)BENWAD)ما)

مجموعه نقدا)52222)درهم)

 LAHRACH دفع الشريك السيد)

نقدا) مجموعه  ما  (MOURAD

50000،00)درهم

122222درهم محررة) املجموع):) (

بالكامل.

)السنة االجتماعي):)تبتدئ في االو1)

من يناير وتنتهي في)31)ديسمبرمن كل)

سنة.

99)سنة تبتدئ) في) املدة):محددة،)

للشركة) النهائي  تأسيس  يوم  من 

االوان) قبل  الحل  حالة  باستثناء)

عليه) املنصوص  التأجيل  حالة  تو 

قانونيا.

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع  (

رقم) تحت  لبيضاء) بالدار  التجارية 

بتاريخ) التجاري  لسجل  (475227

.22/12/(2(2
لإلشارة و التنبيه)

)املسيران

651 P

 DNA BUILDING

 CONTRACTOR

شركة محدودة املسؤولية 

 رتسماله 122222.22 درهم

 و مقرها اإلجتماعي الكائن ب حي 

موالي رشيد تجزئة الفضل العمارة 

942 املحل 1 الدار البيضاء

تأسيس شركة
تأسيس) تم  بمقت�سى عقد عرفي 

بشريك) املسؤولية  محدودة  شركة 

واحد ذات املميزات التالية):

محدودة) شركة  (: الشكل)

املسؤولية.

 DNA BUILDING (: االسم)

.CONTRACTOR

الهدف):)جميع اعما1 البناء).)

تجزئة) رشيد  موالي  حي  املقر 

الدار) (1 املحل) (942 الفضل العمارة)

البيضاء.

املدة:)99)سنة ابتداء)من إنشاءها.

رتسما1 الشركة):)122222)درهم.

(: السيد) (: العينية) الحصص 

(: يعني) درهم  (52222 تحمد) حصاد 

 122 بقيمة) اجتماعية  حصة  (522

درهم للحصة.

 .522.22 حصاد محمد) (: السيد)

اجتماعية) حصة  (522 (: يعني) درهم 

بقيمة)122)درهم للحصة.

يعني) درهم  (122.222 (: املجموع)

1222)حصة اجتماعية).)بقيمة)122 

درهم للحصة.

من) ابتداء) (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)من ديسمبر.

حصاد) السيد  الشركة:) مسير 

محمد)

باملركز) القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء) بالدار  لالستثمار  الجهوي 

الكبرى)

)السجل التجاري رقم)427335 .
)لإلشارة والبيان
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SLI 2M
  تأسيس شركة

مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�سى 

القانون) إيداع  تم  في2)2)/9/29)،)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة.)و ذات املميزات التالية):

 SLI (M(:(التسمية

الهدف):)غرض الشركة في املغرب)

والخارج:مقاو1 نقل البضائع واملناولة

املعامالت) جميع  تعم  وبشكل  (-

الصناعية) تو  االستيراد  تو  التجارية 

تو املالية تو املنقولة تو العقارية التي)

مباشر) غير  تو  مباشر  بشكل  تتعلق 

بارغراض املذكورة تعاله تو التي قد)

تسهل تنميتها

املقر االجتماعي):)1))زنقة السفراء)

رقم)7))حي الرياض الر8اط)

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرتسما1) (: االجتماعي) الرتسما1 

االجتماعي محدد في)22.222)).درهم)

اجتماعية) حصة  ((222 إلى) مقسم 

من فئة)122)درهم للواحدة،)مكتتبة)

لفائدة) موزعة  و  بالكامل  محررة  و 

:الدرقاوي سعيد.

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسمبر.

السيد) تعيين  تم  (: التسيير)

الدرقاوي سعيد مسيرا للشركة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (-II

بتاريخ) بالر8اط،) التجارية  املحكمة 

رقم127569  تحت  (،.1(/12/(2(2

بالسجل التجاري رقم)146629.
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ISLAM SANITAIRE

تــــأ سـيـس
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 (2(2/12/(3 بتاريخ) البيضاء) الدار 

لشركة) ارسا�سي  القانون  وضع  تم 

باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية):)

ISLAM SANITAIRE((:(التسمية(

 IMPORT ET((:(الهدف االجتماعي(

EXPORT

املقر االجتماعي):)5)شارع عبد هللا)

بن ياسين عمارة بليدون طابق)5)رقم)

5)الدار البيضاء.)

من تاريخ) 99)سنة ابتداء) (: املدة) (

التأسيس.

محدد) الرتسما1  (: الرتسما1) (

في122.222)درهم مقسمة إلى)1.222 

حصة من فئة)122

جميعها) الواحدة  للحصة  درهم 

محررة و مسندة إلى الشريك:

-)السيد):)اسالم املوا

لالحتياط القانوني) (% (5 (: ارر8اح)

سواء) و الباقي حسب تقدير الشركاء)

يوزع تو ينقل.

التسيير):)تم تعيين السيد كمسير)

للشركة ملدة غير محدودة

)اسالم املوا

بالسجل) الشركة  تـم تسجيل  ((-

رقم) تحت  بالدارالبيضاء) التجاري 

475747)بتاريخ)2/12/14)2) .
بيان مختصر

654 P
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منير ب ت ب 

تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  I-بمقت�سى 

)))سبتمبر)2)2)،)تم إيداع القانون)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املميزات) ذات  و  (Sarl au املحدودة)

التالية):

التسمية):)منير ب ت ب

البناءتشغا1) تعما1  (: الهدف)

والتصدير) العمومية،االستيراد 

والبرمجيات،) املواقع  إنشاء) العام،)

واملعذات) الكمبيوتر  تجهزة  صيانة 

الصناعية،)تجارة،)خدمات متنوعة،)

والتصنيع) والبيع  الشراء) التوزيع،)

والتجهيز والتجارة بشكل عام.

تحمد) زنقة  (13: االجتماعي) املقر 

ارو1) الطابق  ارلب  إقامة  املجاطي 

حي املعاريف الدار البيضاء) (2 الرقم)

تنفا.

من تاريخ) 99)سنة ابتداء) (: املدة) (

تأسيسها النهائي.

الرتسما1) (: الرتسما1 االجتماعي) (

االجتماعي محدد ف)222 122)درهم)

اجتماعية) حصة  (1222 إلى) مقسم 

من فئة)122)درهم للواحدة،)مكتتبة)

و محررة بالكامل و موزعة لفائدة):

املجموع):)122.222)درهم.

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسمبر.

السيدمراد) تعيين  تم  (: التسيير)

منير.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم  (-II

التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار)

(،(2(2/29/ 15 بتاريخ) البيضاء،)

تحت رقم.473399
ملخص قصد النشر
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SAMOBRICO MULTI-

SERVICES

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  I-بمقت�سى 

)))سبتمبر)2)2)،)تم إيداع القانون)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املميزات) ذات  و  (Sarl au املحدودة)

التالية:

ميلتي) يكو 8ر مو صا : لتسمية ا

سرفيس

البناء،االستيراد) تعما1  (: الهدف)

املواقع) إنشاء) العام،) والتصدير 

والبرمجيات،)صيانة تجهزة الكمبيوتر)

واملعذات الصناعية،)تجارة،)خدمات)

والبيع) الشراء) التوزيع،) متنوعة،)

بشكل) والتجارة  والتجهيز  والتصنيع 

عام.

زنقة تحمد) (13 (: املقر االجتماعي)

ارو1) الطابق  ارلب  إقامة  املجاطي 

حي املعاريف الدار البيضاء) (2 الرقم)

تنفا.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرتسما1) (: االجتماعي) الرتسما1 

االجتماعي محدد ف)222 122)درهم)

اجتماعية) حصة  (1222 إلى) مقسم 

من فئة)122)درهم للواحدة،)مكتتبة)

و محررة بالكامل و موزعة لفائدة):

املجموع):)222 122)درهم.

)السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسمبر.

)التسيير):)تم تعيين السيد عصام)

برواح.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم  (-II

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

سبتمبر) ((4 بتاريخ) البيضاء،) بالدار 

2)2)،)تحت رقم)474351.
ملخص قصد النشر
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»IMMO ASSIST» شركة
شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك واحد 
التأسيس

عرفي) عقد  بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (14/27/(2(2
محدودة) («IMMO ASSIST»
واحد) شريك  ذات  املسؤولية 

خصائصها كالتالي):)
IMMO ASSIST(التسمية):)شركة
الغرض)):))وكيل مبيعات في العقار
البيضاء) الدار  االجتماعي):) املقر 
الطابق)  (GH(-17 التقدم) تجزئة 

البرنو�سي.
املدة):)99)سنة ابتداء)من تسجيلها)

النهائي بالسجل التجاري.
رتسمالها التجاري):)12.222)درهم)
فئة) من  حصة  (122 إلى) مقسمة 

122درهم
موزعة كالتالي):

السيدة خديجة زياد)122):)حصة
)مجموع الحصص)122):)حصة

.12.222. زياد) خديجة  السيدة 
درهم

املجموع)12.222)درهم.
اإلدارة):)تم تعيين السيدة خديجة)
زياد مسيرة للشركة مع إمضاء)منفرد

من فاتح يناير إلى) السنة املالية):)
31)ديسمبر من كل سنة)

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت) (11/22/(2(2 بتاريخ) البيضاء)

رقم)572)74.
657 P

FIPROMAT SARL AU
إعالن عن تأسيس شركة محدودة 

املسؤوليةذات مساهم وحيد
رقم التقييد في السجل التجاري 

473141
موثق) عقد  عرفي  عقد  بمقت�سى 
مؤرخ فيتم إعداد القانون ارسا�سي)
ذات) املسؤولية  محدودة  لشركة 
(: التالية) باملميزات  وحيد  مساهم 

.(2(2/29/(3

محدودة) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية ذات مساهم وحيد.

 FIPROMAT (: الشركة) تسمية 

.SARLAU

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السائلة) املواد  وتوزيع  وتصدير 

والكهر8ائية للحماية من الحرائق.

عنوان املقر):)46)شارع الزرقطوني)

الطابق)))رقم)6)الدار البيضاء.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة

 122 222 مبلغ رتسما1 الشركة):)

درهم.

حصة) (122(: النقدية) الحصص 

نقدية

اسم الشركاء)وعنوانهم):

عاد1 الفخرور ي القاطن)12)زنقة)

نورماندي طابق)1)شقة)17)املعاريف)

الدار البيضاء

عاد1) (122% (: االنصبة) توزيع 

الفخروري.

عاد1) (: عنوانه) و  املسير  اسم 

الفخروري القاطن)12)زنقة نورماندي)

الدار) املعاريف  (17 شقة) (1 طابق)

البيضاء)تم بتاريخ)2)2)/11/29.

الجهوي) باملركز  القانوني  االيداع 

لالستثمار بدار البيضاء
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 BARBA CAR S.A.R.L
مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�سى  (-I

القانون) إيداع  تم  في2)2)/11/29،)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة و ذات املميزات التالية:

 BARBA CAR S.A.R.L(:(التسمية(

السيارات بدون) تأجير  (- الهدف):)

سائق.

الرقم) (32 بلوك) (: املقر االجتماعي)

5))الطابق ارو1 الدار البيضاء

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
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تم تحديد) (: الرتسما1 االجتماعي)

درهم) (122.222 رتسما1 الشركة في)

اجتماعية) حصة  (1222 (1 مقسمة 

بقيمة)122)درهم للحصة،)مكتتبة و)

محررة بالكامل و موزعة لفائدة):))

طارق عالي الشار)52.222)درهم)

محمد تمين شيب العين))52.222 

درهم.

)املجموع):)122.222)درهم.

)السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسمبر.

)التسيير):)تم تعيين السيد محمد)

22- تمين شيب العين املزداد بتاريخ)

حامل) الجنسية  املغربي  (1(-1995

 BH4677(2 رقم) الوطنية  البطاقة 

قرية) (27 رقم) (31 بلوك) القاطن ب 

مسيرا) البيضاء) الدار  الجماعة 

توسع) مع  محددة  غير  ملدة  للشركة 

الصالحيات.)

%5)من) توزيع ارر8اح:)يتم خصم)

ارر8اح لتكوين االحتياطي القانوني،)و)

الباقي يوضع رهن إشارة الشركاء

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم  (-II

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

(1-29- بتاريخ) البيضاء،) بالدار 

السجل) (746625 تحت رقم) (،(2(2

التجاري:)713)47.
ملخص قصد النشر
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ائتمانية كونفيسكو ش م م

محاسب معتمد من طرف الدولة

)الهاتف:)25-))-55-42-59

www-fiduciaire-confisco.ma

CONFISCO@MENARA.MA

بلقاسم امبور 
 « BELKACEM(IMPORT » SARL

D’AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بشريك وحيد

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون) تأسيس  تم  (،(4/29/(2(2

ارسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

بشريك وحيد خصائصها كاآلتي):)

-)التسمية):)بلقاسم امبور)

استيراد،) االجتماعي:) الغرض 

املعذات،) تنواع  جميع  بيع  و  توزيع 

اآلالت واردوات الجديدة واملستعملة.

:مدينة الرحمة) املقر االجتماعي) (-

74)جماعة) تجزئة النخيل بقعة رقم)

دار بوعزة الدارالبيضاء).

-)املدة):)99)سنة

-)الرتسما1 االجتماعي):)122.222 

1222)حصة بقيمة) درهم مقسم إلى)

كلها محررة) درهم لكل واحدة،) (122

اكركاو،) عثمان  السيد  لفائدة 

 (4/26/1976 املزداد بتاريخ) مغربي،)

بالبيضاء،)الساكن بمدينة الرحمة)) 

الرقم)7)4)ملحقة الرحمة بلدية دار)

بوعزة الدار البيضاء.

عثمان) السيد  عين  (: التسيير) (-

اكركاو،)املذكور تعاله،)كمسير منفرد)

للشركة ملدة غير محدودة.

تبتدئ من فاتح) (: السنة املالية) (-

يناير إلى)31)ديسمبر.

باملركز) تم  (: القانوني) اإليداع 

البيضاء) بالدار  لالستثمار  الجهوي 

والتقييد) (25/12/(2(2 بتاريخ)

عدد) تحت  التجاري  بالسجل 

 474.629
مقتطف و بيان
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CAMYGLASS S.A.R.L AU
رتسمالها  122.222 درهم

مقرها االجتماعي: رقم 79)، تجزئة 

الكرم سيدي غانم، مراكش

إعالن التأسيس
بموجب عقد عرفي مؤرخ بمراكش)

تأسيس) تم  (2(/12/(2(2 بتاريخ)

بشريك) املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد ذات الخصائص التالية):

CAMYGLASS(:(التسمية(

داخل) الشركة  تعنى  (: الغرض)

ملغرب و خارجه ب)

-)وحدة إنتاج الزجاج

-)محو1 الزجاج تو منتج الزجاج)

-)مقاولة نجارة ارملنيوم و املعادن)

-)مقاولة تجهيزات وضع و تثبيت) (

الزجاج و املرايا)

املدة:)99)سنة

السنة االجتماعية:)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة

79)،)تجزئة) املقر االجتماعي:)رقم)

الكرم سيدي غانم،)مراكش

رتسما1) تحديد  تم  املا1:) رتس 

درهم مقسمة) (122.222 الشركة في)

بقيمة) اجتماعية  حصة  (1222 (1

122)درهم للحصة،)مكتتبة و محررة)

الشريك) باسم  كلها  بالكامل موزعة 

الوحيد.

تم تعيين السيد سامي) (: التسيير)

حالب مسيرا وحيدا للشركة ملدة غير)

محددة.

التسجيل) و  القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

تحت) (13/12/(2(2 بمراكش بتاريخ)

رقم)61)116.
لإلشارة و البيان
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HASSAD FOOD SARL
تأسيس شركة

مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�سى  (-I
القانون) إيداع  تم  في2)2)/29/29،)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة و ذات املميزات التالية):

 HASSAD FOOD (: التسمية)

SARL

وارغذية) الزراعة  (: الهدف)

إنتاج) مختلطة:) تر8ية  الزراعية،)

واملاعز،) البقر،) ولحم  ارلبان،)

وارغنام،)والدواجن

شارع) (46 (: االجتماعي) املقر 

الزرقطوني الطابق)))الشقة)6)الدار)

البيضاء

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرتسما1) (: االجتماعي) الرتسما1 

االجتماعي محدد في)122.222).درهم)

اجتماعية) حصة  (1222 إلى) مقسم 

من فئة)122.درهم للواحدة،)مكتتبة)

و محررة بالكامل و موزعة لفائدة):

 522 التيس) العزيز  عبد  السيد 

حصة اجتماعية.

 522 يوسف) العمري  والسيد 

حصة اجتماعية.

املجموع):)1222)حصة اجتماعية.

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسمبر.

عبد) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)
العمري) والسيد  التيس  العزيز 

يوسف..مسيران للشركة

باملركز) القانوني  اإليداع  تم  (-II

بالسجل) البيضاء) بالدار  الجهوي 

التجاري تحت رقم473663.
ملخص قصد النشر
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FIDUCIAIRE RECTY CONSEIL SARL AU

COMPTABLE AGREE

STE SAAD FLEX
SARL AU

تأسيس
 (2 بتاريخ) عرفي  لعقد  تبعا 

 STE شركة) تأسست  (،(215 تبريل)

SAAD FLEX SARL AU شركة ذات 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

والدة  زنقة   56 ب  الكائنة  الوحيد 

الطابق السفلي تيط  العالية  تجزئة 

مليل مديونة.

صناعة   : االجتماعي  الغرض 

وتحويل و8يع البالستيك.

املدة : 99 سنة.

الرتسما1 : 122.222 درهم.

بتوقيع  الشركة  تلزم   : التسيير 

البطاقة  رقم  عمر،  بوهولي  السيد 

.BJ122926 : الوطنية

من) تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

31)ديسمبر) فاتح يناير وتنتهي بتاريخ)

من كل سنة.
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اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لالستثمار) الجهوي  باملركز  القانوني 
بالدار البيضاء)بتاريخ)2))ماي)215) 
رقم) تحت  التجاري  بالسجل  وقيد 

.3(7(31
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FK ACADEMIE BEAUTY
تأسيس شركة

مؤرخ) عرفـي  عقد  I-بمقت�سى 
القانون) إيداع  تم  في2)2)/5/22)،)
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة و ذات املميزات التالية:
 FK ACADEMIE (: التسمية)

 BEAUTY
العناية بالجما1،نصائح) (: الهدف)
وتدريب على الجما1.)استيراد وتصدير)
مستحضرات) وتسويق  وشراء)
ومستلزمات) والعطور  التجميل 
الدائم) واملكياج  والجما1  العناية 

وشبه الدائم وميكرو بليدنغ.
انفا) شارع  (96: االجتماعي) املقر 
 19 1الشقة) تنفاالطابق) ر8يع  إقامة 

الدار البيضاء.
تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املدة:)

تأسيسها النهائي.
الرتسما1) (: االجتماعي) الرتسما1 
12.222درهم) في) محدد  االجتماعي 
122)حصة اجتماعية من) مقسم إلى)
و) مكتتبة  للواحدة،) 122درهم  فئة)
بالتساوي) موزعة  و  بالكامل  محررة 
عنفر) خديجة  :السيدة  لفائدة)

والسيدة فوزية مشبا1.
املجموع):)12.222.

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31ديسمبر.
السيدة) تعيين  تم  (: التسيير)
خديجة عنفر و السيدة فوزية مشبا1
II-)-)تم اإليداع القانوني بالسجل)
التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار)
(،25/12/(2(2 بتاريخ) البيضاء،)

تحت رقم)5)4745.
ملخص قصد النشر
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 EL ANWAR MATERIELS »

ELECTRIQUES» SARL A.U
شركة محدودة املسؤوليةذات 

املساهم الوحيد

رتسمالها 100.000،00 درهم

املقر اإلجتماعي : 12 

زنقةالحريةالطابق 3 الشقة 5 

الدارالبيضاء

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

البيضاء)في)2)2)/17/29)تم تأسيس)

التي) الوحيد  املساهم  ذات  شركة 

تتوفر على الخصائص التالية):

 EL ANWAR MATERIELS

ELECTRIQUESالتسمية):

داخل) الشركة  تهدف  (: الهدف)

املغرب الى مايلي):

تسويق وتوزيع واستيراد وتصدير)

واردوات) ارصناف  جميع  وتجارة 

الصناعية) الكهر8ائية  واملعذات 

واملنتجات) والسباكة  والكيماويات 

الصحية والنظافة وحماية السالمة

العمليات) كل  العموم  وعلى 

والعقارية) والتجارية  الصناعية 

واملنقولة واملالية التي ترتبط بصفة)

بالهدف) مباشرة  غير  تو  مباشرة 

االجتماعي.

 12 (: اإلجتماعي) املقر 

 5 الشقة) (3 زنقةالحريةالطابق)

الدارالبيضاء.

من) ابتداءا  سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي للشركة.)

درهم) (122.222 (: املا1) رتس 

فئة) من  حصة  (1222 على) مقسمة 

إلى122  (1 من) مرقمة  درهم  (122

تكتتب وتحرر لفائدة):

حمزةإيفكيرن):)حصة1222.

املجموع):)1222)حصة

حمزة) السيد  عين  (: التسيير)

ملدة) للشركة  كمسيروحيد  إيفكيرن 

غير محدودة.

من) تبتدئ  (: اإلجتماعية) السنة 
ارو1 من يناير وتنتهي عند الواحد و)

الثالثين ديسمبر من كل سنة.
اإلقتطاعات) بعد  الباقي  (: ارر8اح)
املسطر) اإلقتطاعات  و  القانونية 
عليها في القانون الداخلي يوزع على)
الشركاء)نسبة لعدد الحصص لديهم.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت) ((4/29/(2(2 بتاريخ) البيضاء)

رقم).473397.
للمستخلص والبيان
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 CONSTITUTION D’UNE SARL D’ASSOCIE
  UNIQUE

  JABBOURI CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد  
رتسمالها 12.222 درهم  

املقر االجتماعي: مجموعة التقدم، 
املجموعة السكنية ) رقم 17 

الطابق الثاني سيدي البرنو�سي الدار 
البيضاء      

 (( بتاريخ) عرفي،) بمقت�سى عقد 
القانون) وضع  2)2)،تم  يونيو) من 
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
(«JABBOURI CONSULTING»

باملميزات التالية):))
)الشريك الوحيد):))السيدة روقية)
النسيم) تجزئة  (: عنوانها) جبوري 
إقامة الكتبية عمارة)21)رقم)26)الدار)
لبطاقة) الحاملة  و  املغرب  البيضاء)

  .MA1662((التعريف الوطنية رقم
املوضوع):)تتخذ الشركة كموضوع)
و) االستشارة  خدمات  (: اآلتي) لها 
الدعم لالفراد و الشركات و السلطات)
 املحلية و الهيئات العامة او الخاصة
التنظيم) و  االستراتيجية  االستشارة 
و االدارة و التسيير و نظام املعلومات)
و) التسويق  و  البشرية  املوارد  و 
التنفيذ) الى  التصميم  من  االتصا1 
التدريب الشخ�سي و خدمة التدريب)
في) بما  نوع  اي  من  خدمة  اي  اداء)
على) الحرة  االدارة  و  االدارة  ذلك 

 حساب قد يساهم في تطوير الشركة

بشكل عام،)جميع العمليات من اي)

نوع التي قد تتعلق بشكل مباشر او)

املذكور اعاله او) غير مباشر باالشياء)

ذات الطبيعة لتعزيز نشاط الشركة»))

 JABBOURI (» (: التسمية)

(((«.(CONSULTING

مجموعة) ( (: االجتماعي) املقر 

رقم) (( السكنية) املجموعة  التقدم،)

البرنو�سي) الثاني سيدي  الطابق  (17

الدار البيضاء.))

املدة):)تسعة و تسعون سنة ابتداء)

من تاريخ تسجيل الشركة في السجل)

التجاري.))

رتسما1) حدد  (: الشركة) رتسما1 

مقسمة) درهم  (12.222 ب) الشركة 

درهم) (122 حصة من فئة) (122 إلى)

:السيدة) محررة كليا نقذا،من طرف)

روقية جبوري.)))

من) الشركة  تسير  (: التسيير)

ملدة) جبوري  روقية  السيدة  طرف 

الصالحيات) كافة  مع  محددة،) غير 

النظامية والقانونية للتصرف باسم)

و لفائدة الشركة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

31)ديسمبر من) فاتح يناير و تنتهي في)

كل سنة.))

بعد خصم اإلحتياطات) (: ارر8اح)

يبقى فائض ارر8اح رهن) القانونية،)

إشارة الشركاء)لتخصيصه.))

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 

بالدارالبيضاء) التجارية  املحكمة 

تحت رقم) ((2(2 سبتمبر) ((2 بتاريخ)

السجل التجاري)473723 .  
مستخلص من تجل اإلشهار))
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 CONSTITUTION D’UNE SARL D’ASSOCIE

  UNIQUE

  NOVARIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد  

رتسمالها 122.222 درهم  

 (7 بتاريخ) عرفي،) بمقت�سى عقد 

القانون) وضع  2)2)،تم  من غشت)

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

«NOVARIA»)باملميزات التالية):)

عبد) السيد  ( (: الوحيد) الشريك 

حي) عنوانه:) اوعبدالقادر  الرحيم 

الدار) (69 رقم) (16 زنقة) مبروكة 

لبطاقة) الحامل  و  املغرب  البيضاء)

  .BH(75245(التعريف الوطنية رقم

املوضوع):)تتخذ الشركة كموضوع)

استيراد و توزيع) تصنيع،) (: لها اآلتي)

تصنيع،) ( التغليف) منتجات  جميع 

الطبية) االجهزة  توزيع  و  استيراد 

منتجات) توزيع  و  استيراد  تصنيع،)

الشخصية) النظافة  و  التجميل 

املكمالت) توزيع  و  استيراد  تصنيع،)

توزيع) و  استيراد  تصنيع،) الغذائية 

في) التشخي�سي  لالستخدام  كواشغ 

املختبر تحويل البالستيك عن طريق)

الحقن و التشكيل عن طريق النفخ)

للبضائع) الدولي  و  الوطني  النقل 

لالخرين و النقل املبرد بالشاحنات و)

العمليات) جميع  عام،) بشكل  غيرها 

بشكل) تتعلق  قد  التي  نوع  اي  من 

مباشر او غير مباشر باالشياء)املذكور)

اعاله او ذات الطبيعة لتعزيز نشاط)

الشركة»))

   .NOVARIA((:(التسمية

مجموعة) ( (: االجتماعي) املقر 

رقم) (( السكنية) املجموعة  التقدم،)

البرنو�سي) الثاني سيدي  الطابق  (17

الدار البيضاء))

املدة):)تسعة و تسعون سنة ابتداء)

من تاريخ تسجيل الشركة في السجل)

التجاري.))

رتسما1) حدد  (: الشركة) رتسما1 

درهم مقسمة) (122.222 الشركة ب)

درهم) (1222 122)حصة من فئة) إلى)

:السيدة) محررة كليا نقذا،من طرف)

روقية جبوري))))

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد عبد الرحيم اوعبدالقادر ملدة)

الصالحيات) كافة  مع  محددة،) غير 

النظامية والقانونية للتصرف باسم)

و لفائدة الشركة))))

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

31)ديسمبر من) فاتح يناير و تنتهي في)

كل سنة.))))

بعد خصم اإلحتياطات) (: ارر8اح)

يبقى فائض ارر8اح رهن) القانونية،)

إشارة الشركاء)لتخصيصه.))))

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 

بالدارالبيضاء) التجارية  املحكمة 

تحت) ((2(2 من سبتمبر) ((2 بتاريخ)

رقم السجل التجاري)473721 .    
مستخلص من تجل اإلشهار))
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D&(S(COMمكتب الحسابات ش.م.م

شارع الحزام الكبير تجزئة املوحدين إقامة

)يوسف)3)رقم)1)الحي املحمدي البيضاء

الهاتف/)الفاكس)66.62.23.))25

 HS CLEANER ش.م.م 
تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون) وضع  تم  ((217 يونيو) (1(

ارسا�سي لشركة محدودة املسؤولية،)

ذات املواصفات التالية):)

(: (HS CLEANER االسم التجاري)

ش.م.م.)

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة للشريك الوحيد.)

ارشغا1) (: التجاري) الهدف 

املختلفة.

الحزام) شارع  (: االجتماعي) املقر 

الكبير تجزئة املوحدين يوسف)3)رقم)

1)الحي املحمدي الدار البيضاء.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري.

رتسما1) حدد  (: الشركة) رتسما1 

درهم) (122.222 مبلغ) في  الشركة 

مقسم الى).

السيد سعيد زعد):)522)حصة

السيد حميد زعد)):)522)حصة

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد سعيد زعد ملدة غير محدودة.

بإمضاء) الشركة  تلتزم  اإلمضاء:)

املسير سعيد زعد.))

لقد تم إيداع) (: اإليداع القانوني) (

لالستثمار) الجهوري  باملركز  امللف 

بالدار البيضاء)الكبرى بتاريخ)26)ماي)

216)،)سجل تجاري))رقم)379973. 
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D&(S(COMمكتب الحسابات ش.م.م

شارع الحزام الكبير تجزئة املوحدين إقامة

)يوسف)3)رقم)1)الحي املحمدي البيضاء

الهاتف/)الفاكس)66.62.23.))25

 ZYFABAT ش.م.م «ش.و»

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون) وضع  تم  ((2(2 يناير) (((

ارسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

املواصفات) ذات  وحيد،) بشريك 

التالية):)

(:ZYFABAT التجاري) االسم 

ش.م.م)«ش.و»)

ذات) شركة  القانوني:) الشكل 

بالشريك) املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.)

الشركة) هدف  التجاري:) الهدف 

ارشغا1) (: الخارج) في  كما  باملغرب 

املختلفة)

املقر االجتماعي):)75)شارع)11)يناير)

الطابق)1)الشقة)169)الدار البيضاء.

)مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري.

رتسما1) حدد  (: الشركة) رتسما1 

موزعة) درهم  (122.222 في) الشركة 

1222)حصة اجتماعية من فئة) على)

حررت) الواحدة  للحصة  122درهم 

كليا وخصصت للسيدة سناء)محترم.

من) الشركة  تسير  التسيير:)

محترم ملدة غير) طرف السيدة سناء)

محدودة.

بإمضاء) الشركة  تلتزم  (: اإلمضاء)

سناء) السيدة  ة  الوحيد  املسيرة 

محترم.)

)اإليداع القانوني:)لقد تم اإليداع)

بالدار) التجارية  باملحكمة  القانوني 

تحت) (15/12/(2(2 بتاريخ) البيضاء)

بالسجل) وسجلت  (749722 رقم)

بتاريخ) (475237 التجاري تحت رقم)

  .15/12/(2(2
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PIZZA D’ORO –PDO
ش. م. م.ش.و

 ICE : :التعريف املوحد للمقاولة

22(62557922227(

تأسيس شركة 
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

2)2))و مسجل بتاريخ) 7))تغسطس)

القانون) وضع  تم  ((2/22/(2(2

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة يتلخص فيما يلي):)))))

 PIZZA D’ORO(:(التسمية(-

 PDO(:(اإلختصار-

ذات) شركة  (: القانوني) -الشكل  (

املسؤولية املحدودة شريك وحيد)

الدار البيضاء) (: املقر االجتماعي) (-

شارع اللة ياقوت و زنقة العرعار) (–

GALIS)()(إقامة ڭاليز

)عمارة)9)الطابق)4)شقة)17 .

وتسيير) استغال1  (: الهدف) (-

املطاعم)–سناك-بيتزيريا)–مقاهي)–

مخبزة-التجارة)–

–اشغا1) التصديرواالستيراد) (

مختلفة ومتنوعة).
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من) مسيرة  الشركة  (: التسيير) (-
طرف املسير)«)ابراهيم اوجيل.)

-)رتسما1 الشركة):)100.000،00 
حصة) (1222 إلى) مجزئة  درهم 
اجتماعية قيمة كل واحدة)122درهم)

-)املدة):)99)سنة.
الجهوي) مركز  في  التسجيل  تم  (-
بتاريخ) بالدارالبيضاء) لإلستثمار 

2)2)/22/29)تحت رقم)95)471.
670 P

بودي سونتغ استتك ش.ذ.م.م 
ش و. 
B C A

 BODY CENTER AESTHETIC» 
 «S.A.R.L AU

شــــركــة ذات مـسؤولـيـة مـحدودة 
شريك وحيد

الرتسما1 اإلجتماعي :مائة الف 
درهم 122.222 

املقر اإلجتماع ي: متجر رقم 7 طريق 
الدار البيضاء حي تمرشيش مراكش

بتاريخ) العرفي  العقد  بمقت�سى 
تمت) بمراكش  (24/29/(2(2
االسا�سي) القانون  على  املصادقة 
املحدود) املسؤولية  ذات  للشركة 
شريك وحيد ذات الخصائص التالية:
سونتغ) بودي  اإلجتماعي  اللقب  (

استتك ش.ذ.م.م ش و.)
 BODY CENTER AESTHETIC» 

(«(S.A.R.L AU
B C A(:اختصار(

)الصفة القانونية):)ش.ذ.م.م ش و)
 7 رقم) متجر  (: اإلجتماعي) املقر  (
تمرشيش) حي  البيضاء) الدار  طريق 

مراكش
الرفاهية) (- (: اإلجتماعي) الهدف  (

والخدمات الجمالية.
-)بيع منتجات العناية الشخصية)

و التجميل.
التجاري) والتشغيل  اإلدارة  (-

وخدمات الرعاية الجسدية.
مواد) و8يع  وتصدير  استيراد  (-

التجميل و العناية الجسدية.

و8يع) وتصدير  استيراد  (-

مستحضرات و معذات التجميل.

)املدة):)99)سنة.

 122.222 (: اإلجتماعي) الرتسما1 

حـصة) (1222 إلى) مـوزعـة  درهـم 

درهم.) (122 فئـة) من  اجتماعية 

للواحدة مسندة للشركاء)على النحو)

التالي):

-)السيد تيت العربي مراد الحامل)

 E5(629(  ..رقم الوطنية  للبطاقة 

1222)حصة إجتماعية.

تسيرالشركة من طرف) (: التسيير)

غير) ملدة  مراد  العربي  تيت  السيد 

محدودة.)

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط للمحكمة التجارية بمراكش)

تحت) (1(/12/(2(2 بتاريخ) ذلك  و 
رقم)9))116 

)و مقيد بالسجل التجاري بمراكش)

تحت رقم)127133.
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DROGUERIE ELITE SARL AU
تأسيس

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

البيضاء) بالدار  ((2(2 سبتمبر) (12

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

تحمل) وحيد  بشريك  محدودة 

الخصائص التالية):))

 DROGUERIE ELITE(:(التسمية(-

SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل  (-

مسؤولية محدودة بشريك وحيد).)

شارع مرس السلطان) ((6 املقر) (-

الشقة)3)الطابق)1)الدار البيضاء.

اردوات) و  العقاقير  الهدف:) (-

بجميع تشكالها

مستورد لجميع منتوجات وسلع)

العقاقير واردوات و الصنابر.

العمليات) مختلف  عامة  بصفة 

و) الصناعية،) و  املالية،) و  التجارية،)

عالقة) لها  التي  املنقولة  و  العقارية 

بالهدف) مباشرة  غير  تو  مباشرة 

االجتماعي للشركة.)

-)املدة):)99)سنة إبتداءا من تاريخ)
التأسيس النهائي.

-)اإلدارة):)تسير الشركة من طرف)
السيد انجار بو8كر ملدة غير محددة.

-)السنة املالية:)من فاتح يناير إلى)
31)ديسمبر من كل سنة.

 122.222 الشركة:) رتسما1  (-
كل) حصة  (1.222 إلى) مقسم  درهم 
يحرر) درهم.) (122 بقيمة) واحدة 
بالكامل،)كما يلي السيد انجار بو8كر)

1222)حصة.)
اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع  (-
بالدار) التجارية  باملحكمة  القانوني 
 (2(2 تكتو8ر) (14 بتاريخ) البيضاء)
وتم تقييد الشركة بالسجل التجاري)

بالدار البيضاء)تحت رقم)475753.
672 P

 WORLD LEGEND TRANS
 S.A.R.L
تــــأ سـيـس

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 (2(2/29/(1 بتاريخ) البيضاء) الدار 
لشركة) ارسا�سي  القانون  وضع  تم 
باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية):)
 WORLD LEGEND ( (: التسمية)

TRANS
 TRANSPORT((:(الهدف االجتماعي((

DE MARCHANDISE
)املقر االجتماعي):)5)شارع عبد هللا)
بن ياسين عمارة بليدون طابق)5)رقم)

5)الدار البيضاء.)
من تاريخ) 99)سنة ابتداء) (: املدة) (

التأسيس.
في) محدد  الرتسما1  (: الرتسما1)
 1.222 إلى) درهم مقسمة  (122.222
للحصة) درهم  (122 فئة) من  حصة 
الواحدة جميعها محررة و مسندة إلى)

الشريك):
-)السيد):)ادريس ملغاري)

لالحتياط القانوني) (% (5 (: ارر8اح)
سواء) و الباقي حسب تقدير الشركاء)

يوزع تو ينقل.

السيدة) تعيين  تم  (: التسيير)

محدودة) غير  ملدة  للشركة  كمسيرة 

فاطمة اجوادي

بالسجل) الشركة  تـم تسجيل  ((-

رقم) تحت  بالدارالبيضاء) التجاري 

5)4759)بتاريخ)2/12/15)2) .
بيان مختصر

673 P

ائتمانية النجد)

5))زنقة سويب الدار البيضاء

الهاتف:)2.72.55).)).25

الفاكس:)2.72.33).)).25

 L’AFFICHEUR
 SARLAU

بمقت�سى عقد عرفي بالدار البيضاء)

بتاريخ) بتاريخ2)2)/22/27،املسجل 

شركة) تأسيس  تم  (12/27/(2(2

فيما يلي):

خاصيتها):

محدودة) شركة  (: الشركة) نوع 

املسؤولية ذات شريك واحد.)

الشركة) تحمل  (: التجاري) االسم 

   L’AFFICHEUR SARL AU(اسم

الشركة) نشاط  (: الشركة) نشاط 

في) يختص  وخارجه  املغرب  داخل 

مقاولة صناعة اإلشهار.

سويب) زنقة  ((5 (: الرئي�سي) املقر 

الطابق)IIالدار البيضاء.)

مدة الشركة):)حددت مدة الشركة)

في)99)سنة ابتداء)من تاريخ تسجيلها)

في السجل التجاري.

فاتح) من  ابتداء) (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسمبر.

رتسما1 الشركة):)122.222)درهم)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)درهم للحصة.

بنسبة1222  عمر  برهي  -السيد 

حصة.

التسيير:)السيد برهي عمر الحامل)

رقم) الوطنية  للبطاقةالتعريف 

غير) ملدة  الوحيد  املسير  (F(976(5

محدودة.)



عدد)5635 - 11)ر8يع ارو1))144 )2))تكتو8ر)2)2))الجريدة الرسمية   14264

للسجل) اإليداع  (: اإليداع)
التجاري تم باملحكمة التجارية بالدار)
بتاريخ) (466(71 تحت رقم) البيضاء)

.17/27/(2(2
674 P

IFS PARTNER 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 12 زنقة 
الحرية الطابق 3 شقة 5 -الدار 

البيضاء املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري: 

47(397
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1/22/(2(2
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 IFS تسميتها) بمختصر  االقتضاء)

.PARTNER
تعما1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الزفت الصناعي و معذاتها.
زنقة) (12 (: عنوان املقر االجتماعي)
الدار) (- (5 شقة) (3 الطابق) الحرية 

البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
(: الشركة) رتسما1  مبلغ 

10.000،00درهم،)مقسم كالتالي):
الدار) عنوانه  مر8ح  سمير  السيد 
بقيمة3422  حصة  (34 البيضاء)

درهم.
عنوانه) بكر  القادر  عبد  السيد 
الدار البيضاء:)66)حصة بقيمة6622 

درهم.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الدار) عنوانه  مر8ح  سمير  السيد 

البيضاء)
عنوانه) بكر  القادر  عبد  السيد 

الدار البيضاء.

والعائلية) الشخصية  ارسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الدار) عنوانه  مر8ح  سمير  السيد 

البيضاء)

عنوانه) بكر  القادر  عبد  السيد 

الدار البيضاء.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

في) البيضاء) الدار  التجارية 

2)2)/17/29)تحت رقم)746351.
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YILDA HOME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي جنان 

كاليفورنيا عمارة 32 الطابق ارر�سي 

محل 4 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري:)

475769

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (16/29/(2(2

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 YILDA(:(االقتضاء)بمختصر تسميتها

 HOME

و) بيع  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استيراد ارثواب و لوازمها.

جنان) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

32)الطابق ارر�سي) كاليفورنيا عمارة)

محل)4)الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 322.222 مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

عنوانها) الذهبي،) مريم  السيدة 

بقيمة) حصة  (752 البيضاء،) الدار 

 75222

الذهبي،) الزهراء) فاطمة  السيدة 

حصة) (752 البيضاء،) الدار  عنوانها 

بقيمة)75222 

عنوانه) الذهبي،) عثمان  السيد 

بقيمة) حصة  (752 البيضاء،) الدار 

 75222

عنوانها) الذهبي،) سارة  السيدة 

بقيمة) حصة  (752 البيضاء،) الدار 

 75222

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانها) الذهبي،) مريم  السيدة 

الدار البيضاء،)

الذهبي،) الزهراء) فاطمة  السيدة 

عنوانها الدار البيضاء،)

عنوانه) الذهبي،) عثمان  السيد 

الدار البيضاء،)

عنوانها) الذهبي،) سارة  السيدة 

الدار البيضاء،)

والعائلية) الشخصية  ارسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانها) الذهبي،) مريم  السيدة 

الدار البيضاء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

في) البيضاء) الدار  التجارية 

2)2)/14/12)تحت رقم)749652.
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 SOCIETE GHANNAM

BEAUTY
 Sarl(AU(capital(de 10 000،00

Dhs

 Siège(social : BD 10 MARS

 RESID MIFTAH ASSAAD IMMB

3 ETG 4 APP 20 CASABLANCA

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب 

شركة) تأسيس  تم  (14/29/(2(2

محدودة املسؤولية شريك وحيد التي)

ستسير طبقا للقانون املعمو1 به في)

للشركة) ارسا�سي  والقانون  املغرب 

الذي تلخص خصائصه كالتالي):

1)–)الشركاء)السيد خالد الخليف)

الغنام)

))–)التسمية شركة غنام بيوتي

 12 شارع) االجتماعي  املقر  (– (3

مارس اقامة ميفتاح السعد عمارة)3 

الطابق)4)شقة)2))الدار البيضاء

شراء) (• االجتماعي) الهدف  (– (4

و8يع وإنتاج جميع منتجات التجميل)

التجميل) مستحضرات  وتفاصيل 

واإلكسسوارات) للمنتجات  والجملة 

ارصناف) وجميع  العطور  ومنتجات 

بتجميل) املتعلقة  واإلكسسوارات 

اإلنسان.

تجارة واستيراد وتصدير وتأجير) (•

التجميل) منتجات  جميع  وتوزيع 

املعذات) تو  التجميل  ومستحضرات 

بالغرض) املتعلقة  الصناعية 

املؤس�سي للشركة

من) والتعاقد  ومعالجة  تصنيع  (•

الباطن لجميع املنتجات فيما يتعلق)

بالغرض املؤس�سي للشركة

•)إدارة مؤسسات العناية بالجما1)

فيما) املنتجات  عمل  ورش  وتحريك 

يتعلق بالغرض املؤس�سي للشركة

•)جميع العموالت تو السمسرة تو)

تمثيل العالمات التجارية تو الشركات)

في) تو  املغرب  في  الدولية  تو  الوطنية 

الخارج فيما يتعلق بالغرض املؤس�سي)

للشركة

•)املشاركة املباشرة تو غير املباشرة)

الشركات) تو  العمليات  جميع  في 

املتعلقة بأي من تغراض الشركة

جميع) فإن  عام،) و8وجه  (•

والصناعية) التجارية  املعامالت 

تتعلق) والعقارية  واملنقولة  واملالية 

بشكل مباشر تو غير مباشر بارشياء)

تن) املحتمل  من  تو  تعاله،) املذكورة 

وكذلك) وتطويرها،) تحقيقها  تعزز 

بأي شكل من) تي مشاركة مباشرة،)

ارشكا1.،)في الشركات التي تسعى إلى)

تحقيق تهداف مماثلة تو إضافية

 12222 الشركة) رتسما1  (- (5  

جلها مملوكة من طرف السيد خالد)

الخليف الغنام)



14265 الجريدة الرسميةعدد)5635 - 11)ر8يع ارو1))144 )2))تكتو8ر)2)2)) 

خالد) السيد  عين  التسيير  (– (6

ملدة) للشركة  مسير  الغنام  الخليف 

غير محدودة

-7)السنة املالية تتطابق مع السنة)

يناير) فاتح  في  تبتدئ  التي  املدنية 

وتنتهي في)31)ديسمبر

املتعلقة) الوثائق  وضع  تم  لقد 

الضبط) كتابة  لدي  التأسيس  بهذا 

البيضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 

رقم) تحت  ((9/29/(2(2 بتاريخ)

.4739(5

لالستخالص واإلشارة

677 P

BTS & TEXAS 
  تأسيس شركة

مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�سى  (-I
القانون) إيداع  تم  في2)2)/5/29)،)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة و ذات املميزات التالية):

BTS(&(TEXAS(:(التسمية(

وطالء) متنوعة  تعما1  (: الهدف) (

املباني والعمل في جميع املهن)؛)-)شراء)

و8يع وتسويق وتوزيع جميع املنتجات)؛

)-)الخدمات بجميع تنواعها

شارع) (412 (: االجتماعي) املقر 

 1 الشقة) حمد  اقامة  الزرقطوني 

الدار البيضاء.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرتسما1) (: الرتسما1 االجتماعي) (

 100.000،00 في) محدد  االجتماعي 

حصة) (1222 إلى) مقسم  .درهم 

122درهم) فئة) من  اجتماعية 

للواحدة،)مكتتبة و محررة بالكامل و)

موزعة لفائدة):

)السيد بدر العساوي):)52.222.22 

.درهم

(: الوطا�سي) سميرة  السيدة 

52.222.22).درهم

)املجموع:))..122.222)درهم.

)السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسمبر.

بدر) السيد  تعيين  تم  (: التسيير) (

الوطنية) للبطاقة  العيساوي..حامل 

رقم)R(254(1)مسيرا للشركة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم  (-II

التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار)

(،22/12/(2(2 بتاريخ) البيضاء،)

تحت رقم742911.
ملخص قصد النشر

678 P

  OB & CO” SARL
تأسيس شركة

مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�سى  (-I
القانون) إيداع  تم  في2)2)/12/29،)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة و ذات املميزات التالية:

OB(&(CO”(SARL(:(التسمية

وتسويق) و8يع  شراء) (: الهدف)

الغذائية) املنتجات  جميع  وتوزيع 

الزراعية؛

الجملة) وشبه  بالجملة  البيع  (-

واملنتجات) السلع  لجميع  والتجزئة 

تو) الزراعية  والخدمات  واملواد 

الحرفية)؛

)-)الخدمات بجميع تنواعها

املقر االجتماعي):)33)شارع براهيم)

ريحان) إقامة  (5 الطابق) الروداني 

الشقة1))حي املعاريف الدار البيضاء

من تاريخ) 99)سنة ابتداء) (: املدة) (

تأسيسها النهائي.

الرتسما1) (: االجتماعي) الرتسما1 

.درهم) (12.222 في) االجتماعي محدد 

122)حصة اجتماعية من) مقسم إلى)

و) مكتتبة  للواحدة،) 122درهم  فئة)

محررة بالكامل و موزعة لفائدة):

)السيد زهير اوتصورت)5.222.22 

.درهم

 .5.222 السيد ادريس بن مو�سى)

درهم

املجموع):))..12.222).درهم)

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسمبر.

تم تعيين السيد زهير) (: التسيير) (

الوطنية) للبطاقة  اوتصورت.حامل 

رقم)BE229524مسيرا للشركة

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم  (-II

التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار)

(،.29/12/(2(2 بتاريخ) البيضاء،)

تحت رقم749262.
ملخص قصد النشر

679 P

 PRESSING SITE DES

SPORTS
SARL

تأسيس 
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في) (- (I

16)سبتمبر)2)2)،)تم إيداع القانون)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة وذات املميزات التالية):

 PRESSING SITE DES(:(التسمية

.SPORTS SARL

وجميع) الغسيل والكي،) (: الهدف)

ارنشطة ذات الصلة.

شراء)و8يع وتسويق وتوزيع جميع)

املنتجات.

الخدمات بجميع تنواعها.

شارع) (،12( (: االجتماعي) املقر 

الدار) املستشفيات،) حي  تنوا1،)

البيضاء.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرتسما1) (: االجتماعي) الرتسما1 

درهم) (12.222 في) محدد  االجتماعي 

اجتماعية) حصة  (122 إلى) مقسم 

درهم للواحدة مكتتبة) (122 من فئة)

ومحررة بالكامل وموزعة لفائدة):

(: لحسن) نيد  الحسين  السيد 

7.522)درهم.

(: لحسن) نيد  هللا  عبد  السيد 

522.))درهم.

املجموع):)12.222)درهم.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

التسيير):)تم تعيين السيد الحسين)

نيد لحسن حامل للبطاقة الوطنية)

رقم)B122747)مسيرا للشركة.

تم اإليداع القانوني بالسجل) (- (II

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

بالدار البيضاء)بتاريخ)9)تكتو8ر)2)2) 

تحت رقم)749272.
ملخص قصد النشر

680 P

أمزين ريد ب. ماروك
شركة محدودة املسؤولية شركة 

«تمزين ريد ب. ماروك»

تفويت حصص و تغيير الشكل 
القانوني للشركة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

ماروك شركة) لشركة تمزين ريد ب.)

محدودة املسؤولية املؤرخ بتاريخ)26 

يوليوز2)2)،)تقرر ما يلي):)

الكلي) التفويت  على  املصادقة 

السيد) لصالح  الشركة،) لرتسما1 

تي) الشريك الجديد،) سعد تجديك،)

ارصليين) الشركاء) من  سهم  ((522(

على النحو التالي):

 ((52) و خمسين) مائتان  تفويت 

)من السيد نيكوالس دوفيل.
ً
سهما

 ((52) و خمسين) مائتان  تفويت 

)من السيدة فاليري ايرنانديز.
ً
سهما

تغيير الشكل القانوني للشركة من)

شركة محدودة املسؤولية إلى شركة)

الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.)

دوفيل) نيكوالس  السيد  استقالة 

السيد) الشركِة،وتعيين  تسيير  من 

سعد تجديك كمسير جديد ووحيد)

للشركة).

 16 و) (15 (،2 (،7 )تعديل الفصو1)

من القانون ارسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2)2)/24/22)تحت رقم)114661.

681 P
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 DYNAMIC CONSULTING &

LOGISTICS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

برتس ما1 2.222.22)1 درهم

املقر الرئي�سي : 21) شارع إبن 

تاشفين الطابق الثالث مكتب رقم 

13، الدارالبيضاء

 RC(N° : 263411IF(N° :

 14365713PATENTE(N° :

 32590615CNSS(N° : 9205106

ICE : 000207141000019

زيادة رتس املا1
في) املؤرخ  االجتماع  وفًقا ملحضر 

املساهم) قرر  (،(2(2 سبتمبر) ((9

املسماة) الشركة  في  الوحيد 

 DYNAMIC( CONSULTING( &

شركة ذات) (LOGISTICS SARL AU

مسؤولية محدودة للمساهم الوحيد)

برتس ما1)120،000.00)درهم):

بمبلغ) املا1  رتس  زيادة  (- ((1

22.222.22)درهم بإصدار)222)سهم)

بقيمة اسمية)122.22)درهم.

وسيتم بعد ذلك زيادةرتس املا1)

 1(2.222 إلى) درهم  (42.222 من)

22)1)سهم بقيمة) درهم وتقسم إلى)

اسمية)122)درهم لكل منها.

سيخضع)222)سهم جديد مرقمة)

رحكام) سهم  (1(22 إلى) (421 من)

النظام ارسا�سي.

وستصبح سارية املفعو1 اعتباًرا)

وسيتم) (،(2(2 سبتمبر) ((9 من)

التي) القديمة  ارسهم  في  استيعابها 

وسيتم) الشركة،) ما1  رتس  تمثل 

االكتتاب فيها ودفعها بالكامل نقًدا.

املقابل) القانوني  التعديل  (- (((

للمادتين)6)و)7)على النحو التالي):

املادة)6)-)املساهمات

السيد جواد لعناية)2.222.22)1 

درهم.

املادة)7)-)رتس املا1.

بمبلغ) املا1  رتس  تحديد  تم 

وعشرون) مائة  درهم)) (1(2.222(

تلف درهم،)مقسمة إلى)(22)1))تلف)

ومائتي سهم بقيمة مائة)(122))درهم)

مدفوعة ومخصصة للشريك الوحيد)

في مقابل مساهمته على النحو التالي:

السيد جواد لعناية)22)1)سهم

3))-)تحيين النظام ارسا�سي.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

2)2)/12/)1)تحت رقم)17)749

)(السجل التجاري رقم)63411)).

682 P

FM AGENCY  S.A.R.L  

املقر االجتماعي : املحل رقم 45 و46 

البستان ) عال1 الفا�سي مراكش 

إعالن تعديلي

السجل التجاري 95153

االستثنائي) العام  الجمع  قرر 

املنعقد بتاريخ)2)2)/26/27)لشركة))

FM AGENCY S.A.R.L)ما يلي):

-)املوافقة على تفويت)352)حصة)

اجتماعية مملوكة من طرف السيد)

فياللي مرشد حسن و السيدة فياللي)

مرشد) فياللي  والسيد  تمنية  مرشد 

مرشد) فياللي  السيد  لفائدة  تمين،)

وفقا) املعتادة  الضمانات  مع  رضا 

االستثنائي) العام  الجمع  ملحضر 

 .26/27/(2(2 بتاريخ) املنعقد 

و8التالي فإن رتس املا1 تم تحديده بـ)

100.000،00)درهم مقسم إلى)1222 

درهم) (122 بقيمة) اجتماعية  حصة 

يتم توزيعها على النحو التالي:

حسن) مرشد  فياللي  السيد 

50.000،00)درهم

رضا) مرشد  فياللي  السيد 

50.000،00)درهم

)املجموع)122.222)درهم

-)نقل املقر االجتماعي من العنوان)
القديم إلى العنوان الجديد املوجود)
الطابق) (31 املحل التجاري رقم) (: في)
«شمس) تجزئة) (،( عمارة) ارر�سي،)

املدينة)1»)مراكش.
-)تعيين السيد فياللي مرشد رضا)
مسيرا للشركة و8التالي فإن الشركة)
سيسيرها السيد فياللي مرشد حسن)
و السيد فياللي مرشد رضا كمسيرين)
مع) محدودة  غير  لفترة  للشركة 

التوقيع املنفصل رحدهما.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط للمحكمة التجارية بمراكش،)

2)2)/25/12)تحت رقم)115996.
683 P

TRANSILLINO» SARLAU»
نقل مقر الشركة

الجمعية) اجتماع  ملحضر  وفًقا 
للمساهمين) العادية  غير  العامة 
تم نقل) ((2(2 3))سبتمبر) املؤرخ في)
مقر الشركة من مدينة مكناس رقم)
54)حي السعادة تجزئة الفارج ويسالن)
إلي مدينة الدار البيضاء)تجزئة النصر)

ويا منة زنقة)12)رقم)56
القانوني لدى كتابة) تم اال يداع 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
 (2(2 سبتمبر) ((5 يوم) بالبيضاء)
تحت رقم)747471)واملقيدة بالسجل)

التجاري تحت رقم)473593
الشركة) على  التشطيب  تم 
 474(9 رقم) التجاري  السجل  من 
ملف) (29/12/(2(2 بمكناس بتاريخ)
رقم) تمر  (262/(2(2/2123 رقم)

. (2(2/262
684 P

MECAM شركة
 SARL AU

رتس املا1 : 100،000 درهم
املكتب الرئي�سي رقم 12، شارع 

الحرية، الطابق الثالث، شقة 5، 
الدار البيضاء-تنفا،

البيع) عقد  شروط  بموجب 
ومحضر اجتماع الجمعية العمومية)
بتاريخ) املنعقد  العادية  غير 

شركة) قرر شركاء) م،) (27/29/(2(2

قدره) ما1  ش.م.1.رتس  «ميكام»)

100،000)درهم على النحو التالي):

بيع ارسهم):

للسيد) مملوكة  سهم  (522 بيع)

السيد) الى  حسين  الدين  سراج 

اضريف عبد العزيز.

تمديد الهدف االجتماعي:

)الغرض من الشركة هو:

•)ميكانيكي عام.

•)اإلصالح الهيدروليكي.

•)الطالء)املعدني؛

•)بناء)وإصالح هيكل السيارة.

•)تعما1 الغاليات

تجهيز وتجميع منصات العرض) (•

واملعارض وغيرها)

واملركبات) اآلليات  بيع  شراء) (•

الخردة) تنواع  وجميع  الغيار  وقطع 

املعدنية وغيرها)

•)تصنيع وتركيب وحذات املباني.

واملعذات) اآلالت  استيراد  (•

الجديدة واملستعملة لصالح ارفراد)

والشركات.

تحويل الشكل) (: الشكل القانوني)

ذات) شركة  الى  للشركة  القانوني 

مسؤولية محدودة بشريك واحد

استقالة):)استقالة املدير املساعد)

السيد الحسين سراج الدين

املكتب) يقع  (: الرئي�سي) املكتب 

املسجل في)12،)شارع الحرية،)الطابق)

الثالث،)شقة)5،)الدار البيضاء-تنفا)

 122.222 تم تحديد) (: رتس املا1)

1222)سهم بقيمة) درهم مقسمة إلى)

122)درهم لكل منها مدفوعة بالكامل)

ومخصصة) نقدية  مساهمات  من 

للشركاء)مقابل مساهماتهم:

السيد اضريف عبد العزيز)1222 

سهم.

من) الشركة  إدارة  سيتم  (: إدارة)

قبل السيد):))اضريف عبد العزيز
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سيتم تعيين) (: التوقيع االجتماعي)
الشركة من قبل السيد اضريف عبد)

العزيز)
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
التجارية) املحكمة  لدى  القانوني 
 21/12/(2(2 بتاريخ) بالدار البيضاء)
تجاري) (سجل  (7423(2 رقم:) تحت 

رقم)432311)
685 P

LEDCOM» SARL »
الرتسما1 االجتماعي 522.222

 املقر االجتماعي : الدار البيضاء 35 
زنقة قطيبة بن مسلم 

السجل التجاري عدد:  19947)
   التعريف الضريبي : 21114233

تغيير املقر االجتماعي للشركة
بمقت�سى محضر الجمع العام) (-I
 SARL» لشركة) غير العادي للشركاء)
سبتمبر) (22 بتاريخ) ( (LEDCOM
خصوصا فيه  قرر  والذي  (،(2(2 

ما يلي):
تغيير املقر االجتماعي للشركة الى)
الدارالبيضاء)سيتي بالطو حي العائلة)
الطابق) (1( رقم) (93 زنقة) الفرنسية 

السفلي.
ارسا�سي) القانون  في  تعديالت 

للشركة
السلطات)

القانوني لدى كتابة) تم اإليداع  (
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
 (2(2 اكتو8ر) (15 بتاريخ) البيضاء)

تحت عدد)749931.
للمقتطف والبيان

686 P

JILAR
شركة ذات مسؤولية محدودة
رتسمالها: 12222.222 درهم

مقرها االجتماعي:تجزئة السعدي 
رقم 13 املنطقة الصناعية سيدي 

البرنو�سي الدار البيضاء.
السجل التجاري: 42395

اعالن عن تعديالت 
الجمع) قرارات  محضر  بموجب 
للشركاءلشركة) االستثنائي  العام 

جيالر شركة ذات مسؤولية محدودة)

تقرر ((2-29-(2(2 بتاريخ)  املنعقد 

ما يلي:

التبرع بالحصص) املوافقة على  (-

االجتماعية من طرف السيدة طامو)

املهدي) السيد  ابنه  لصالح  كامل 

زيدين

-)تحديث النظام االسا�سي)

النظام االسا�سي واقرار) تحيين  (-

القوانين الجديدة

-)صالحيات اإلجراءات)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

2)2)/14/12)برقم)749794.

687 P

ABRATRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها: 222.222) درهم

مقرها االجتماعي:رقم 1 زنقة تولون 

الدار البيضاء.

السجل التجاري: 96263

اعالن عن تعديالت 
الجمع) قرارات  محضر  بموجب 

لشركة) للشركاء) االستثنائي  العام 

مسؤولية) ذات  شركة  ابراترانس 

محدودة املنعقد بتاريخ)2)2)-)12-2 

تقرر ما يلي:

التبرع بالحصص) املوافقة على  (-

االجتماعية من طرف السيد عبراوي)

عبراوي) السيد  اخوته  محمدلصالح 

ر�سى،) عبراوي  علي،) عبراوي  احمد،)

عبراوي) السيدة  و  عثمان  عبراوي 

عزيزة.)

النظام االسا�سي واقرار) تحيين  (-

القوانين الجديدة

-)صالحيات اإلجراءات)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

2)2)/12/)1)برقم)32)749.

688 P

ABRATRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها: 222.222) درهم

مقرها االجتماعي : رقم 1 زنقة تولون 

الدار البيضاء.

السجل التجاري : 96263.

اعالن عن تعديالت 
الجمع) قرارات  محضر  بموجب 

لشركة) للشركاء) االستثنائي  العام 

مسؤولية) ذات  شركة  ابراترانس 

محدودة املنعقد بتاريخ)219)-2-12) 

تقرر ما يلي):

االعتراف بوفاة الشريك السيد) (-

بوشعيب عبراوي

-)تخصيص اسهمه لصالح ورثته.

للحصص) جديد  توزيع  (-

االجتماعية.

-)تعديل النظام االسا�سي

-)صالحيات اإلجراءات)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

2)2)/12/)1)برقم)9))749.

689 P

ATT LOGISTIQUES
شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها: 122.222 درهم

مقرها االجتماعي:مجموعة التقدم 

م س )-17 الطابق الثاني سيدي 

البرنو�سي الدار البيضاء.

السجل التجاري : 7)213)

اعالن عن تعديالت 
الجمع) قرارات  محضر  بموجب 

لشركة) للشركاء) االستثنائي  العام 

ذات) شركة  لوجيستيك  ا.ت.ت 

مسؤولية محدودة املنعقد بتاريخ

(: يلي) ما  تقرر  (12-2(-(2(2

بالحصص) التبرع  على  املوافقة  (-

االجتماعية من طرف السيدعبراوي)

عبراوي) السيد  اخيه  محمدلصالح 

كريم والسيدةعبراوي سهام.)

النظام االسا�سي واقرار) تحيين  (-
القوانين الجديدة

-)صالحيات اإلجراءات)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

2)2)/14/12)برقم)749793.
690 P

ATT LOGISTIQUES
شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها: 122.222 درهم
مقرها االجتماعي : مجموعة التقدم 
م س )-17 الطابق الثاني سيدي 

البرنو�سي الدار البيضاء.
السجل التجاري: 7)213)

اعالن عن تعديالت 
الجمع) قرارات  محضر  بموجب 
لشركة) للشركاء) االستثنائي  العام 
ذات) شركة  لوجيستيك  ا.ت.ت 

مسؤولية محدودة املنعقد بتاريخ
219)-12-5))تقرر ما يلي):

-)االعتراف بوفاة الشريك و املدير)
السيد بوشعيب عبراوي

-)تخصيص اسهمه لصالح ورثته.
للحصص) جديد  توزيع  (-

االجتماعية.
سهام) عبراوي  السيدة  -تعيين 
للشركة لوقت غير) كمسيرة جديدة 

محدد).
-)تعديل النظام االسا�سي

-)صالحيات اإلجراءات
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

2)2)/14/12)برقم))74979.
691 P

 LAND’OR MAROC
INDUSTRIES

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد

رتسمالها 9.922.222) درهم
املقر االجتماعي : 34 زنقة مصطفى 
املنفلوطي، تقامة سامي، الطابق 
الخامس، جوتيي، الدار البيضاء

السجل التجاري : 435775
العادي) غير  القرار  بمقت�سى 
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سبتمبر) (11 بتاريخ) الوحيد  للشريك 

الشركة) رتسما1  رفع  قرر  (،(2(2

لترتفع) درهم  (16.(22.222 بمبلغ)

إلى) درهم  (13.722.222 من) قيمته 

9.922.222))درهم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

الرقم) تحت  ((2(2 2)تكتو8ر)

.749229

املمثل القانوني

692 P

SEBBAG JULIETTE

النقصان في رتسما1 الشركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 

 25/25/(2(2 يوم) بالبيضاء)

قررت) املدينة  بنفس  مسجل  و 

شركة) (SEBBAG JULIETTE شركة)

رتسمالها) و  املحدودة  املهام  ذات 

املقر) ذات  درهم،) (1.500.000،00

الرئي�سي في الدارالبيضاء):)

 Parks(Alouhmy(Route(Ouled

.Saleh Commune de Bouskoura

ما يلي):)تخفيض رتسما1 الشركة)

ليصبح) درهم  (1.492.222 بمبلغ)

بذلك)12.222)درهم.

).)تعديل املادة)6)و)7من القانون)

ارسا�سي للشركة).

3.)إعادة صياغة القانون ارسا�سي)

للشركة.)

اإليداع):)تم اإليداع القانوني لدى)

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

وتحت) (1(/12/(2(2 يوم) بالبيضاء)

رقم)749311.

للنشر والبيان.

693 P

D&(S(COM(مكتب الحسابات ش.م.م

شارع الحزام الكبير تجزئة املوحدين

)إقامة يوسف)3)رقم)1)الحي املحمدي

الدار البيضاء

الهاتف)66.62.23.))25

 LO- JOY BUILDING شركة

ش.م.م 

- تفويت الحصص االجتماعية 
- تحويل املقر اإلجتماعي 

الجمع) محضر  بمقت�سى 

بتاريخ املنعقد  االستثنائي   العام 

مساهمو) قرر  (،(2(2 سبتمبر) (19

شركة) (LO-JOY BUILDING شركة)

رتسمالها) املسؤولية،) محدودة 

ومقرها) درهم،) (422.222 االجتماعي)

شارع) البيضاء،) بالدار  االجتماعي 

املوحدين) تجزئة  الكبير،) الحزام 

إقامة يوسف)3)رقم)1)الحي املحمدي،)

القيام بالتعديالت التالية):)

222))حصة اجتماعية) تفويت) (-

من طرف السيد عبد الحكيم رافيعي)

لفائدة السيد عبد امللك رافيعي.)

عبد) السيد  املسير  استقالة  (-

الحكيم رافيعي من منصبه.)

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير  (

من شركة ذات املسؤولية املحدودة)

إلى شركة محدودة املسؤولية بشريك)

وحيد.-)

تحويل املقر االجتماعي للشركة) (-

تجزئة) الكبير،) الحزام  شارع  من 

املوحدين إقامة يوسف)3)رقم)1)الحي)

تجزئة) إلى  البيضاء) الدار  املحمدي 

غيتة زنقة)16)رقم)44)الطابق ميزانين)

عين الشق الدار البيضاء.)

ارسا�سي) القانون  تحيين  (-

للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

بتاريخ) بالبيضاء) التجارية 

2)2)/12/)1)تحت رقم)749324. 

694 P

 EGYPTO MAROCAINE

INVEST ET TRADE

 مقر الشركة :  12 زنقة الشراردة 

الطابق السفلي لو8يال بوركون الدار 

البيضاء.

في املنعقد  االجتماع  إلى   استنادا 

الشريكان) قرر  ((2(2 تبريل) ((2

 EGYPTO) لشركة) الوحيدان 

 MAROCAINE INVEST ET

TRADE))مايلي):)

نور) محمد  السيدان  استقالة 

الحسين) السيد  و  املقدم  بن محمد 

كمسيران) منصبهما  من  رحموني 

للشركة وتفويت كل حصتهما)(1222 

الغر�سي) إدريس  السيد  إلى  حصة))

الذي قبل بها وعليه يصبح هذا ارخير)

حصص) لجميع  الوحيد  املالك 

الشركة).

وبعد قراءة تقرير املصفي والنطق)

بإقفا1 عمليات التصفية واملصادقة)

محمد) السيدين  ذمة  وإخالء) عليها 

والحسين) املقدم  محمد  بن  نور 

مالية إلتزامات  كل  من   رحموني 

تو معنوية سابقة تو آتية وتقديم براء)

تعيين) تم  للشركة  تسيرهما  لفترة 

السيد إدريس الغر�سي كمسير وحيد)

للشركة وقرار)

تخويله كل السلط).)

ارسا�سي) القانون  على  املصادقة 

الجديد.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

البيضاء)بتاريخ)3))يونيو)2)2))تحت)

رقم)22736925. 

695 P

OPTIFORME
رقم السجل التجاري : 2199))

شركة ذات مسؤولية محدودة برتس 

ما1 100،000.00 درهم

املقر الرئي�سي : شارع طاح رقم 

563عين الشق الدار البيضاء

بمقت�سى القرار املساهم الوحيد)

تحديده) تم  (19/22/(2(2 بتاريخ)

كمايلي):

 1-نقل املقر الرئي�سي إلى العنوان)

 ( مجموعة) (3 سالمة) حي  الجديد:)

بلوك ب رقم)1)الدار البيضاء

 122 سهم بقيمة) (1222 نقل) ((-

درهم لكل منها يملك السيدجدير عبد)

محمد) عطار  السيد  لصالح  الرحيم 

مساهم جديد في الشركة.

-3)تعيين السيدعطار محمدمسيرا)

لشركة.

بمحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (-

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

2)2)/12/)1)تحت رقم)52)749.
املسير

696 P

ADVERTISING VENTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة

برتسما1 322.222 درهم

املقر الرئي�سي : 132 شارع السفير بن 

عائشة الطابق 3 رقم 6 الصخور 

السوداء الدار البيضاء

السجل التجاري : 322447.

إعالن تعديلي
بقرار من الجمع العام االستثنائي)

 ADVERTISING» لشركة)

محدودة) شركة  («VENTURE

 (1/29/(2(2 بتاريخ) املسؤولية 

بتاريخ) هناك  واملسجلة 

2)2)/3/29)،)تقرر):

 START شركة) تسهم  تفويت 

SHARE)للسيدة حسناء)الجالي)(922) 

 (622) حصة وللسيد سمير الدامرو)

 ADVERTISING شركة) حصة،في 

.VENTURE SARL
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سقاط) توفيق  السيد  تصبح 

والسيدة حسناء)الجالي وسمير الدامرو)

 ADVERTISING في) جدد  شركاء)

.VENTURE SARL

االستقالة):)استقا1 السيد محمد)

من) كنودة  سعيد  والسيد  مفتاح 

 ADVERTISING منصبيهمالشركة)

موقعين) بصفتهما  (VENTURE

مشتركين.

تعيين) تم  (: املسيرين) تعيين 

السيد توفيق سقاط مسيًرا لشركة)

.ADVERTISING VENTURE SARL

إنشاء)قوانين جديدة.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

2)2)/21/12)تحت رقم)742111.

697 P

EPIOMED PHARMA
إيبيوميد فارما

تحويل املقر - استقالة مسير
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

سبتمبر) (12 بتاريخ) العادي  غير 

فارما،) إيبيوميد  لشركة  ((2(2

رتسمالها) املسؤولية  شركة محدودة 

مقرها) والكائن  درهم  (122.222

بإقامة املنصورية ساحة تلبير بروميي)

الدار) (( املكتب) (5 شقة) (( الطابق)

البيضاء.)تم تقرير ما يلي):

العنوان) إلى  الشركة  مقر  تحويل 
زنقة جعفر ابن عطية) ((6 (: الجديد)

الدار) (- بوركون) (7 شقة) (4 الطابق)

البيضاء.

مخلص) السيد  استقالة  قبو1 

بعد هذه) سعيد من تسيير الشركة،)

مسيرة) الشركة  تصبحت  االستقالة 

من طرف السيدة بنعمر سلوى)(مسير)

وحيد عوض مسيرين).

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ) (752241 تحت رقم) البيضاء)

15)تكتو8ر)2)2).

698 P

شركة ازوبيزنيس ش د م.م.ش و

ISO BUSINESS

تمديد نشاط الشركة
نقل املقر االجتماعي

تحديث النظام ارسا�سي
مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 

قرر) (15/27/(2(2 بتا ريخ) بالبيضاء)

الشريك الوحيد للشركة))مايلي):

تمديد نشاط الشركة)

-)مقاو1 إنشاءات متنوعة)

-)مقاو1 مساحات خضراء)

نقل املقر االجتماعي من)67).زنقة)

الخامس) الطابق  بايارد  شوفاليي 

املنطقة) إلى  البيضاء) الدار  (16 رقم)

 94 تجزئة) رشيد  موالي  الصناعية 

الطابق السفلي الدار البيضاء)

)تعديل القانون ارسا�سي للشركة.

وضعه) تم  القانوني  اإليداع 

باملحكمة التجارية في البيضاء)بتاريخ)

2)2)/5/29))تحت رقم)747422.

699 P

SEBBAG JULIETTE

بيع الحصص االجتماعية و تعديل 
القانون ارسا�سي 

مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 

 (2(2 سبتمبر) (9 يوم) بالبيضاء)

قررت) املدينة  بنفس  مسجل  و 

شركة) (SEBBAG JULIETTE شركة)

رتسمالها) و  املحدودة  املهام  ذات 

املقر) ذات  درهم،) (10.000،00

الرئي�سي في الدارالبيضاء):

 Parks(Alouhmy(Route(Ouled

 Saleh Commune de Bouskoura

ما يلي:)

I)-)بيع):

 La Société Internationale  1-

Chimie Compagnie)):))9)حصة)

   Charles OUAKNINE(السيد(((-

3)حصص

 La Société AMB HOLDING- 3-

3 -)حصص

لصالح):

 92 ( شرايبي) ادريس  السيد  (4-

حصة

 - II)تعديل املادة)6 ; 7)من القانون)

ارسا�سي

جديد) مسير  وتأكيد  تعيين  (-III

للشركة السيد ادريس شرايبي

IV-)تعديل القانون ارسا�سي

اإليداع):)تم اإليداع القانوني لدى)

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

و) ((2(2 اكتو8ر) (15 يوم) بالبيضاء)

تحت رقم)749975.
للنشر والبيان
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 SOCIETE DE DISTRIBUTION

 DE CARBURANTS ET

COMBUSTIBLES

 (S.D.C.C(

S.A

شركة مساهمة

رتس املا1 152.222.222 درهم

السجل التجاري رقم 12923 

باملحمدية

املقر االجتماعي طريق محمدية رقم 

Samir C/O 111

العام) الجمع  محضر  حسب 

يوليو) ((1 في) املنعقد  االستثنائي 

2)2)،)تقرر ما يلي):

معاينة التحرير الكامل للرتسما1)

الشركة بعد تحرير الجزء)ارخير.

بعد اإلجراءات القانونية،)معاينة،)

في) الزيادة  روال  املتزامن،) اإلنجاز 

رتسما1 الشركة عن طريق املقاصة)

املقدار،) محددة  محققة  ديون  مع 

ومستحقة ارداء)على الشركة،)بمبلغ)

ولثانيا) درهم  (9(.666.667 قدره)

تخفيض رتس املا1 بنفس املبلغ)

الخسائر) من  جزء) الستيعاب 

املحاسباتي) الحساب  في  املتراكمة 

تنفيذ) تم  جديد».) من  «املرحل 

القيمة) وخفض  برفع  العملية 

االسمية لألسهم.)يظالن مبلغ وتوزيع)

القيمة) نفس  في  الشركة  رتسما1 

والنسبة املئوية.

تحيين النظام ارسا�سي للشركة.

القانوني) اإليداع  إجراء) تم 

باملحكمة) التجاري  بالسجل 

تكتو8ر) (6 يوم) باملحمدية  االبتدائية 

2)2))تحت رقم)52)1.
من تجل االستخالص والبيانات
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 TEAM DIGITAL SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان 12 زنقة الحرية الطابق 3 

شقة 5 -الدار البيضاء املغرب.
رقم التقييد في السجل التجاري 

446(53

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (19/29/(2(2 في) املؤرخ 

املصادقة على:

 12 تفويت) حصص:) -تفويت  (

من) درهم  (1222 بقيمة) حصص 

طرف السيد عصام املجدوبي لفائدة)

السيد رضا بنحمان،

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

2)2)/15/12)تحت رقم))75222 
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 MAROC ASSOCIATED

 OFFSHORING
 شركة ذات مسؤولية محدودة

 بشريك وحيد رتسمالها 222 12 

درهم

املقر االجتماعي: فاس، شارع الجيش 

امللكي، الطابق الخامس، إقامة نور، 

رقم 5)، و 6) 

السجل التجاري رقم  43621
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العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 MAROC لشركة) االستثنائي 

  ASSOCIATED OFFSHORING

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  (

االنحال1) طور  في  وحيد  بشريك 

انحاللها،) مقر  الكائن  و  املسبق 

الطابق) بفاس،)شارع الجيش امللكي،)

الخامس،)إقامة نور،)رقم)5)،)و)6)،)

بتاريخ))2)يوليوز2)2))تقرر مايلي):

 2( في) للشركة  مسبق  انحال1 

رهان) في  توجد  التي  و  يوليوز2)2))

التصفية)

عبداملالك) الجامع  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة

الشركة) تصفية  مقر  تعيين 

الطابق) بفاس،)شارع الجيش امللكي،)

لخامس،)إقامة نور،)رقم)5)،)و)6)،))

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية فاس)

رقم) تحت  (،22/12/(2(2 بتاريخ)

. (612/2(2
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GREEN SHIPPING SERVICES
SARL AU

رتسمالها 122.222 درهم

املقر االجتماعي : باب البيضا ) 

العمارة رقم 36 الشقة رقم 4 سيدي 

البرنو�سي الدار البيضاء

تصفية الشركة - تعيين مصفي 
الشركة - اختتام التصفية

العام) الجمع  عقد  بموجب 

سبتمبر) ((5 بتاريخ) االستثنائي 

 GREEN SHIPPING لشركة) ((2(2

مقرها) والتي  (SERVICES SARL AU

االجتماعي):)باب البيضا)))العمارة رقم)

سيدي البرنو�سي) (4 الشقة رقم) (36

 122.222 رتسمالها) البيضاء،) الدار 

درهم،)تقرر ما يلي):

الحل املسبق للشركة.

تعيين السيد عبد الرحيم حنون)

كمصفي للشركة.

 ( البيضا) باب  (: التصفية) مقر 
العمارة رقم)36)الشقة رقم)4)سيدي)

البرنو�سي الدار البيضاء.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
 (2(2 تكتو8ر) (14 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)5)7497.
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TECAFE EXELLENT
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
الشريك) قام  ((2(2 سبتمبر) (25  
 TECAFE EXELLENT(الوحيد لشركة
محمد) شارع  زاوية  (: ب) املتواجدة 
ب) ت  إقامة  بابوم  وشارع  الخامس 
بوضع) البيضاء) الدار  (4-3 محالت)
االستثنائي) العام  للجمع  محضر 

بالقرارات التالية):
وقف نشاط الشركة لعدم وجود)

اإلمكانيات.)
محمد) مامون  السيد  تعيين 
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

B4322246)كاملصفي):
مكان التصفية زاوية شارع محمد)
ب) ت  إقامة  بابوم  وشارع  الخامس 

محالت)3-4)الدار البيضاء.))
بكتابة) تم  القانوني  اإليداع  (-
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت) (22/12/(2(2 يوم) البيضاء)

رقم)749212.
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كمال سرفيس إكسبرس
  KAMAL SERVICE EXPRESS

 SARL-AU
في طور التصفية

رتسما1 الشركة 122.222 درهم
املقر االجتماعي : 13 زنقة املدارس 

 الطابق السفلي املعاريف
الدار البيضاء

السجل التجاري رقم : 9725)4
تصفية الشركة

بمقت�سى محضر الجمع العام غير)
تغسطس) (31 العادي املنعقد بتاريخ)
الوحيدة) الشريكة  قررت  (،(2(2
كما1 سرفيس إكسبرس») (» للشركة)
 122.222 رتسمالها) ش.ن.م.م.ش.و 

درهم ما يلي):

حل الشركة قبل تاريخ انقضائها)
بصفة) تصفيتها  بالتالي  و  القانوني 

ودية ابتداء)من تاريخ)2)2)/31/22
الشركة) تصفية  مقر  تحديد 
بمقرها االجتماعي الكائن:)ب)13)زنقة)
املعاريف) السفلي  الطابق  املدارس 
ستتم) العنوان  بهذا  البيضاء) الدار 
كل املراسالت املتعلقة بشان تصفية)

الشركة.)
السيدة) تعيين كمصفي للشركة:)

انسة السجلما�سي)
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
 (2(2 اكتو8ر) (1( بتاريخ) البيضاء)
تحت رقم)3452))في السجل الزمني.
706 P

SRADIS
تعديل

بتاريخ)) مؤرخ  محضر  على   بناء)
4)فبراير)219))لشركة)SRADIS)ش.م)
م ش و)«)تمت املصادقة على ما يلي):)
التي) لنشاط  النهائي  التوقف  (-
تحقيق) لعدم  الشركة  تزاوله 

موضوعها االجتماعي)
لدى) القانوني  اإليداع  تم 
يوم) املحكمة التجارية للدار البيضاء)

2)2)/17/29)تحت رقم)746344 .
موجز و8يان
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TIZOULA TRANS
ش م م
تعديل

بتاريخ) مؤرخ  محضر  على  بناء)
 TIZOULA لشركة) (24/2(/(219
TRANS)ش م م»)تمت املصادقة على)

ما يلي):)
التي) لنشاط  النهائي  التوقف  (-
تحقيق) لعدم  الشركة  تزاوله 

موضوعها االجتماعي)
لدى) القانوني  اإليداع  تم 
يوم) املحكمة التجارية للدار البيضاء)

2)2)/24/29)تحت رقم).)744959.
موجز و8يان
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 MARINA INTERNATIONAL
 GROUP

تعديل
بتاريخ) مؤرخ  محضر  على  بناء)
 MARINA لشركة) (24/2(/(2(2
ش م) (INTERNATIONAL GROUP
م ش و»)تمت املصادقة على ما يلي):)

التي) لنشاط  النهائي  التوقف  (-
تحقيق) لعدم  الشركة  تزاوله 

موضوعها االجتماعي.
لدى) القانوني  اإليداع  تم 
يوم) املحكمة التجارية للدار البيضاء)

2)2)/)17/2)تحت رقم)3)7312.
موجز و8يان
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STE TRANSOUIFA
SARL AU

املقر االجتماعي : 91، إقامة النخيل 
الطابق الثاني الجديدة

السجل التجاري رقم 7629
حل الشركة قبل انقضائها القانوني

مقررات) ملقتضيات  تبعا 
العام) جمعهم  محضر  في  الشركاء)
بتاريخ) البيضاء) بالدار  االستثنائي 
2)2))قرر شركاء)شركة) 17)سبتمبر)
التصفية طور  في  (TRANSOUIFA 

)ما يلي):
انقضائها) قبل  الشركة  حل 
بصفة) تصفيتها  و8التالي  القانوني 

نهائية.
السيدة) للشركة  كمصفي  تعيين 
الجنسية) مغر8ية  حبيبي  سهام 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.BH(62433(رقم
الشركة) تصفية  مقر  تحديد 
إقامة) (91 ب) االجتماعي  بمقرها 
النخيل الطابق الثاني الجديدة وبهذا)
املراسالت بشأن) العنوان ستتم كل 

تصفية الشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فاتح) بتاريخ  بالجديدة  االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))نحن رقم)2)54).
مقتطف و8يان للنشر

710 P



14271 الجريدة الرسميةعدد)5635 - 11)ر8يع ارو1))144 )2))تكتو8ر)2)2)) 

ايجيبسيان موروكان سانتر فور 
ماركتينك اند انترناسيونال تراد 

«امسميت»
السجل التجاري عدد 329247

الحل املسبق للشركة.
 (3 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
قرر) بالدارالبيضاء) ((219 ديسمبر)
لشركة) االستثنائي  العام  الجمع 
فور) سانتر  موروكان  ايجيبسيان 
تراد) انترناسيونا1  اند  ماركتينك 
محدودة) شركة  «امسميت»)
درهم) (122.22 رتسمالها) املسؤولية 
املجموعة) (13 عمارة) ((13 مقرها)
الدار) االلفة  رياض  (1 السكنية)

البيضاء)التالي):
ايجيبسيان) املسبق  انحال1  (-I
اند) ماركتينك  فور  سانتر  موروكان 
انترناسيونا1 تراد)«امسميت»)و تعيين)
السيد) ابراهيم  محسن  عمر  السيد 
تحديد مقر) مو�سى مصفيا للشركة؛)
 12 الشقة) (1 التصفية اقامة مقدور)

الدارالبيضاء.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

742232)بتاريخ)27)تكتو8ر)2)2).
لإلشارة و البيان)
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ائتمانية كونفيسكو ش م م
لالستشارة القانونية والجبائية)
محاسب معتمد من طرف الدولة

)الهاتف:)25-))-55-42-59
www-fiduciaire-confisco.ma
CONFISCO@MENARA.MA

ITALIANA CARS
 ش م م يطاليانا كارس

الراسما1 122.222 درهم
تجزئة الصفا بقعة رقم 5 الطابق 

الثاني الشقة 3/5 طيط مليل 
السجل التجاري عد 3)3265 .

حل مسبق للشركة 
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
في) املؤرخ  للشركة  االستثنائي 
بمقرها) املنعقد  و  (21/12/(2(2

االجتماعي تقرر ما يلي:)
الوحيد) املسير  استقالة  قبو1  (-
وإبرائه) عرومي  مصطفى  السيد 

اإلبراء)التام

مسبقة) بصفة  الشركة  حل  (-

روانها.

تعيين السيد مصطفى عرومي،) (-

كمصفي) الشريك الوحيد بالشركة،)

للشركة ومنحه كافة الصالحيات في)

هدا الصدد.

تعيين املقر االجتماعي املدكور) (- (

اعاله كمقر لتصفية الشركة.

-))تم اإليداع القانوني للمحضرين)

بتاريخ) بالـمحكمة التجارية بالبيضاء)

2)2)/15/12)تحت رقم)749221 . 
مقتطف و بيان)
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HAKIM NEGOCE

SARL AU

رتسمالها 122222درهم

مجموعة 11 عمارة الطابق 1 املقر 

االجتماعي شقة رقم )1 بمدينة 

الدارالبيظاء

تصفية الشركة
تعيين مصفي الشركة

اختتام التصفية
العام) الجمع  عقد  بموجب 

 (2(2 سبتمبر) (2 بتاريخ) االستثنائي 

 HAKIM NEGOCE SARL لشركة)

التالي) بالعنوان  مقرها  والتي  (AU

املقر) (1 عمارة الطابق) (11 مجموعة)

بمدينة) (1( رقم) شقة  االجتماعي 

الدارالبيضاء)تقرر ما يلي):

تعيين) للشركة  املسبق  الحل 

السيدة لبنى زهر كمصفية للشركة.

مقر التصفية مجموعة)11)عمارة)

املقر االجتماعي شقة رقم) (1 الطابق)

)1)بمدينة الدارالبيضاء.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط 

2)سبتمبر2)2)  بتاريخ) بالدارالبيظاء)

تحت رقم)61)747.
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 ARMA SIDI ALLAL EL

BAHRAOUI
S.A

رتسمالها 1.222.222 درهم

مقرها االجتماعي : 3، حي املستقبل 
سيدي عال1 البحراوي

سجل تجاري : 2625)

استقالة عضو مجلس اإلدارة
لشركة) العام  الجمع  بمقت�سى 

 ARMA SIDI ALLAL EL BAHRAOUI
S.A،)رتسمالها)1.222.222)درهم قرر)

بتاريخ)2))يوليو)2)2))ما يلي):

فريد) السيد  باستقالة  اإلقرار 

اعتبارا) اإلدارة  مجلس  حجبي عضو 

من)17)ديسمبر)219).

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

رقم) تحت  بالخميسات  االبتدائية 

1123)بتاريخ)3)تكتو8ر)2)2).
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صوكوويست ش.م.م.

ملتقى شارع محمد الديوري وجما1 الدين)

ارفغاني عمارة رقم)1)شقة رقم))،)القنيطرة

سجل تجاري رقم)5923))القنيطرة

FOX AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة من 

شريك وحيد

رتسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : القنيطرة، 3) 

زنقة تنوا1 عمارة فلوري 11 مكتب 

رقم 4 ميموزا

املبرم) العرفي  العقد  بمقت�سى 

تم وضع) (،(2(2 بتاريخ فاتح تكتو8ر)

ذات) لشركة  ارسا�سي  القانون 

مسؤولية محدودة من شريك وحيد)

تحمل املواصفات التالية):

تحمل الشركة تسمية) (: التسمية)

«FOX AGRI»)شركة ذات املسؤولية)

املحدودة من شريك وحيد.

سواء) الشركة  تهدف  (: الهدف)

لحسابها الخاص تو لحساب الغير من)

املعنويين) تو  الطبيعيين  ارشخاص 

باملغرب تو))بالخارج):

جميع) في  الفالحي  االستغال1 

تشكاله.

جميع) وإدارة  استصالح  تجهيز،)

امللكيات الفالحية.

جميع) واستئجار  استيراد  شراء،)

ارجهزة واآلليات) املعدات،) اردوات،)

املرتبطة بالهدف االجتماعي.

املساهمة في املؤسسات والشركات)

املكملة) تو  املشابهة  ارهداف  ذات 

رهداف الشركة.

العمليات) جميع  عامة  و8صفة 

املالية،) الصناعية،) التجارية،)

منقولة) غير  تو  املنقولة  العقارية 

املرتبطة بصفة مباشرة تو غير مباشرة)

بارهداف املحددة تعاله تو بأي هدف)

آخر يعطي تفضلية لتطور الشركة.

املقر االجتماعي):)حدد مقر الشركة)

عمارة  تنوا1  زنقة   (3 القنيطرة) في 

فلوري 11 مكتب رقم 4 ميموزا.

املدة):)حددت مدة الشركة في))99 

سنة.

السنة االجتماعية):)تبتدئ في فاتح)

31)ديسمبر من كل) ( )وتنتهي في) يناير)

سنة.

حدد)) (: االجتماعي) الرتسما1 

 122.222 مبلغ) في  الشركة  رتسما1 

حصة) (1.222 من) مكون  وهو  درهم 

من فئة)122)درهم للواحدة،)مكتتبة)

ومحررة بالكامل من طرف الشريك)

فضيل) محمد  السيد  الوحيد 

الشريف.

محمد) السيد  عين  (: التسيير)

الحامل 1 ب.و.ت) فضيل الشريف،)

 3 بالر8اط،) والقاطن  (K(21222

زنقة توالد بوثابت السوي�سي،)كمسير)

للشركة ملدة غير محدودة.

تقييد) تم  (: التجاري) السجل 

املحكمة) ضبط  بكتابة  الشركة 

بتاريخ بالقنيطرة   االبتدائية 

 13)تكتو8ر)2)2))تحت رقم)56629.
للخالصة والتذكير

التسيير

715 P
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صوكوويست ش.م.م.

ملتقى شارع محمد الديوري وجما1 الدين)

ارفغاني عمارة رقم)1)شقة رقم))،)القنيطرة

سجل تجاري رقم)5923))القنيطرة

 TECHNO-CONSULTING
AND NEGOCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رتسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : 3) زنقة تنوا1 
عمارة فلوري 11 مكتب رقم 4 

ميموزا، القنيطرة
تأسيس

املبرم) العرفي  العقد  بمقت�سى 
تم وضع) (،(2(2 سبتمبر) ((3 بتاريخ)
ذات) لشركة  ارسا�سي  القانون 
مسؤولية محدودة تحمل املواصفات)

التالية):
تحمل الشركة تسمية) (: التسمية)
 TECHNO-CONSULTING AND»
املسؤولية) ذات  شركة  («NEGOCE

املحدودة.
سواء) الشركة  تهدف  (: الهدف)
لحسابها الخاص تو لحساب الغير من)
املعنويين) تو  الطبيعيين  ارشخاص 

باملغرب تو))بالخارج):
مجلس اإلدارة.

التجارة.
الوساطة التجارية الدولية.

الشراء،) االستيراد،) التصدير،)
التجاري) والتمثيل  اإلنعاش،) البيع،)

الدولي بشكل عام.
املقر االجتماعي):)حدد مقر الشركة)
عمارة  تنوا1  زنقة   (3 القنيطرة) في 

فلوري 11 مكتب رقم 4 ميموزا.
املدة):)حددت مدة الشركة في))99 

سنة.
السنة االجتماعية):)تبتدئ في فاتح)
31)ديسمبر من كل) ( )وتنتهي في) يناير)

سنة.
حدد)) (: االجتماعي) الرتسما1 
 122.222 مبلغ) في  الشركة  رتسما1 
حصة) (1.222 من) مكون  وهو  درهم 
من فئة)122)درهم للواحدة،)مكتتبة)
الشركاء) بالكامل من طرف  ومحررة 

كاآلتي):

السيد محمد العلمي):)752)حصة.
 (52 (: الصدرتي) الطيب  السيد 

حصة.
املجموع):)1.222)حصة.

محمد) السيد  عين  (: التسيير)
الوطنية) للبطاقة  الحامل  العلمي،)
والقاطن) (D13(213 رقم) للتعريف 
رقم) (( املغرب العربي ب) بالقنيطرة،)
3)،)كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
اإليداع) تم  (: التجاري) السجل 
املحكمة) ضبط  بكتابة  القانوني 
 15 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)56693.
للخالصة والتذكير

املسير

716 P

شركة العمران الرباط سال 
القنيطرة

شركة مساهمة
رتسمالها 763.422.)12 درهم

مقرها االجتماعي ب : مجموعة 31 
قطاع 17 زنقة نرجس حي الرياض 

الر8اط
ص.ب. 1266 الر8اط

بناء)على محضر اجتماع الجمعية)
العامة العادية واالستثنائية املنعقدة)
املساهمين) فإن  (،(2(2 يونيو) (( في)
سال) الر8اط  العمران  بشركة 
قد قرروا تحيين مشروع) القنيطرة،)
الذي) للشركة،) ارساسية  ارنظمة 
(،19 (،15  .1 (،2  .  1 شمل املواد رقم)

6))و)33.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالر8اط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم) ((2(2 سبتمبر) ((9 بتاريخ)

.4226
119

MAREE TOURS
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتاريخ العرفي  للعقد   تبعا 
تم وضع قوانين) ((2(2 تغسطس) (5

الشركة ذات املميزات التالية):

.MAREE TOURS(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املوضوع):)يتعلق نشاط الشركة):

جميع الرياضيات املائية.

استغال1 وتسيير فندق.

العمليات) عامة مختلف  و8صفة 

املنقولة) العقارية  املالية،) التجارية،)

وغير املنقولة التي من شأنها توسيع)

نشاط الشركة.

الحسن) شارع  (: الرئي�سي) املقر 

الثاني رقم)12،)الداخلة.

الرتسما1):)حدد في مبلغ)122.222 

درهم مقسمة إلى تلف حصة من فئة)

122)درهم يملكها بالكامل):

السيد عثمان حبات):)622)حصة.

 422 (: مريح) الودود  عبد  السيد 

حصة.

السيد) طرف  من  تسير  اإلدارة 

عثمان حبات ملدة غير محددة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

تغسطس) ((7 بتاريخ) بوادي الذهب،)

  654-(2(2 رقم) تحت  ((2(2

تحت) التجاري  السجل  في  واملسجل 
رقم)16277.

1 C

OUHNIT TRAVAUX
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمشارك واحد
 16 بتاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 

يوليو)2)2))تم وضع قوانين الشركة)

ذات املميزات التالية):

 OUHNIT TRAVAUX.(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بمشارك واحد.

املوضوع):)يتعلق نشاط الشركة:

تشغا1 البناء)و تشغا1 مختلفة.

العمليات) عامة مختلف  و8صفة 

املنقولة) العقارية،) املالية،) التجارية،)

و غير املنقولة التي من شانها توسيع)

نشاط الشركة.

:)حي الغفران شارع) املقر الرئي�سي)

عبد الـله باهية رقم)-162)الداخلة.

الرتسما1):)حدد في مبلغ)122.222 

درهم مقسمة إلى الف حصة من فئة)

السيد:) بالكامل  يملكها  درهم  (122

سعيد وهنيط.

السيد:) من طرف  تسير  (: اإلدارة)

سعيد وهنيط ملدة غير محددة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

يوليو) ((( بتاريخ) الذهب،) بوادي 

 (2(2  -  53( رقم) تحت  ((2(2

تحت) التجاري  السجل  في  واملسجل 

رقم)15913.

2 C

ISAB GARDIENNAGE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم واحد
9)يوليو) تبعا للعقد العرفي بتاريخ)

تم وضع قوانين الشركة ذات) ((2(2

املميزات التالية):

 ISAB GARDIENNAGE(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

املوضوع:)يتعلق نشاط الشركة):

جميع تشغا1 الحراسة.

املسجد) شارع  (: الرئي�سي) املقر 

عمارة نظيفة شقة رقم)-)2)الداخلـة.

الرتسما1):)حدد في مبلغ)122.222 

درهم مقسمة إلى تلف حصة من فئة)

السيد:) بالكامل  يملكها  درهم  (122

محمد مشنان.

السيد:) من طرف  تسير  (: اإلدارة)

محمد مشنان ملدة غير محددة

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع  (

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بوادي الذهب،)بتاريخ)-7) -27 2)2) 

553 - 2)2))و املسجل في) تحت رقم)

السجل التجاري تحت رقم15935.

3 C
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AIGUE SUD 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمشارك واحد
 (7 بتاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 

يوليو)2)2))تم وضع قوانين الشركة)

ذات املميزات التالية):

.AIGUE SUD(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بمشارك واحد.

املوضوع):)يتعلق نشاط الشركة):

تشغا1 البناء)و تشغا1 مختلفة.

العمليات) عامة مختلف  و8صفة 

املنقولة) العقارية،) املالية،) التجارية،)

و غير املنقولة التي من شانها توسيع)

نشاط الشركة.

:)حي الغفران شارع) املقر الرئي�سي)

الطابق) (45 رقم) بقعة  بيه  ابراهيم 

الثاني شقة رقم)-24)الداخلة.

مبلغ) في  حدد  (: الرتسما1)

122.222.22)درهم مقسمة إلى الف)

يملكها) درهم  (122 فئة) من  حصة 

بالكامل السيد:)محمد عبد الرحمان)

بن السيد.

السيد:) من طرف  تسير  (: اإلدارة)

محمد عبد الرحمان بن السيد ملدة)

غير محددة.

بكتابة) تم  القانوني:) اإليداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بوادي الذهب،)بتاريخ)-27 -22 2)2) 

واملسجل في) ((2(2  -  59( تحت رقم)

السجل التجاري تحت رقم)15995.

4 C

 FMK ECOLOGIQUE

DAKHLA
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمشارك واحد
بتاريخ العرفي  للعقد   تبعا 

قوانين) وضع  تم  ((2(2 يوليو) (12  

الشركة ذات املميزات التالية:

 FMK ECOLOGIQUE: التسمية)

.DAKHLA

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بمشارك واحد.

املوضوع):)يتعلق نشاط الشركة:

استغال1 و تسيير فندق.

العمليات) عامة مختلف  و8صفة 

املنقولة) العقارية،) املالية،) التجارية،)

و غير املنقولة التي من شانها توسيع)

نشاط الشركة.

املقر الرئي�سي):)شارع العركوب رقم)

-21 -4)77)الداخلة.

الرتسما1):)حدد في مبلغ)12.222 

درهم مقسمة إلى مائة حصة من فئة)

السيد:) بالكامل  يملكها  درهم  (122

.FREIDRICH MICHAEL KELLNER

السيد:) من طرف  تسير  (: اإلدارة)

 FREIDRICH MICHAEL KELLNER

ملدة غير محددة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بوادي الذهب،)بتاريخ)-27 -22 2)2) 

واملسجل في) ((2(2  522- تحت رقم)

السجل التجاري تحت رقم)15929.

5 C

 DEMAC FISH S.A.R.L
 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00

DHS

 SIEGE(SOCIAL:

 AV.ABDERRAHIM BOUABID

HAY(EL(MASSIRA 03

DAKHLA- RC(N°10539 -

االستثنائي) العام  الجمع  اثر  على 

املنعقد بمقر) ((2(2  27-  ((- بتاريخ)

املحدودة) املسؤولية  ذات  الشركة 

املسماة)DEMAC FISH S.A.R.L)قرر)

الشركاء)ووافقوا على ما يلي):

522)حصة يملكها السيد) تفويت)

مروان الدرهم لفائدة السيد محمد)

شهيد.

للشركة،) القانوني  الشكل  تغيير 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة)

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة)

بمساهم واحد).

تاكيد تعيين السيد محمد شهيد)

كمسير للشركة ملدة غير محددة.

تحويل عنوان الشركة من شارع)

املسييرة) حي  بوعبيد  الرحيم  عبد 

شارع) (24 الداخلة الى حي املسيرة) (3

العلويين رقم)3))مكرر-)الداخلة.

تعـديالت قانونيــة.)

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالداخلة،)بتاريخ)19)تغسطس)2)2)  

تحت رقم)2)2)-6)6.

6 C

AFROSER S.A.R.L AU
Au(Capital : 100.000 DHS

R.C(N° 4563

 (4 بتاريخ) املسير  قرار  اثر  على 

بمقر) املنعقد  ((2(2 تغسطس)

املحدودة) املسؤولية  ذات  الشركة 

 AFROSER(»(بمساهم واحد املسماة

s.a.r.l AU)»قرر ما يلي):

(: ليشمل) الشركة  نشاط  توسيع 

تموين بواخر الصيد.))

تعديالت قانونيـة.))

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بوادي الذهب،)بتاريخ):)7))تغسطس)

2)2))تحت رقم)2)2) - 656.

7 C

« DIYAR AL MAGHREB»
شركـة محدودة املسؤولية 
رتسمالها 122.222 درهم

املقر االجتماعي : زنقة 95، رقم 3، 

الطابق 3، حي الفرح، الدار البيضاء. 

 رقم التقييد في السجل التجاري:

47(917

تأسيس شركـة
بتاريخ محرر  عقد   بمقت�سى 

مسجل بتاريخ) (،(2(2 تغسطس) ((4

إعداد) تم  (،(2(2 تغسطس) ((6

محدودة) لشركة  ارسا�سي  القانون 

املسؤولية باملميزات التالية):)

محدودة) شركـة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية.

 DIYAR AL» (: الشركة) تسمية 

«(MAGHREB
غـرض الشركة):)االنعاش العقاري
عنوان املقر االجتماعي):)زنقة)95،)
الدار) حي الفرح،) (،3 الطابق) (،3 رقم)

البيضاء.)
محدد) املبلغ  (: الشركة) رتسما1 

 1222 122.222)درهم مقسم إلى) في)

 122.22 بقيمة) اجتماعية  حصة 

اسمي) في  الواحدة  للحصة  درهم 

الشريكين):)

السيد توفيق زغلو1):)922)حصة)

اجتماعية.

السيد محمد زغلو1):)122)حصة)

اجتماعية.

ويسيرها) الشركة  يدير  (: التسيير)

السيد محمد زغلو1 الحامل للبطاقة)

 M655222 رقم) للتعريف  الوطنية 

ملدة غير محدودة.)

توقيعا) البنكي  التوقيع  ويكون 
زغلو1 محمد  السيد  بين   مشتركا 

و السيد توفيق زغلو1.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

تحت رقم) ((2(2 سبتمبر) ((( بتاريخ)

.(1256
)خالصة و8يان

8 C

 BUREAU D’ÉTUDES
 TECHNIQUES

H.CHAABANE B.E.T.H.C
SARL A.U

سبتمبر) (5 بتاريخ) عقد  بمقت�سى 

النظام) وضع  تم  بسطات  ((2(2

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة لشريك واحد والتي تحمل)

الخصائص التالية):-)

 Bureau d’études (: التسمية)

 techniques H.CHAABANE

.B.E.T.H.C SARL A.U
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ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
املسؤولية املحدودة لشريك واحد.

الدراسات) (: االجتماعي) الهدف 
التقنية للبنايات و االشغا1 املختلفة.
رتس املا1):)حدد رتسما1 الشركة)

بمبلغ)12.222)درهم في يد):
-)شعبان حمزة)12.222.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة) (-
التأسيس النهائي.

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

املقر االجتماعي):)العمارة)3)الزنقة)
17)حي البكاكشة البروج سطات.

التسيير):))تعطي حق التسييرللسيد)
شعبان حمزة ملدة غير محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبتدائية) باملحكمة  القانوني 
بسطات تحت رقم)2/1126)2))كما)
تم تسجيل الشركة بالسجل التجاري)
بتاريخ فاتح تكتو8ر)2)2))تحت عدد)

.6111
9 C

SKESS CONSULTING
  SARL A.U

سبتمبر) (3 بتاريخ) عقد  بمقت�سى 
النظام) وضع  تم  بسطات  ((2(2
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة لشريك واحد.
والتي تحمل الخصائص التالية):

 SKESS (: التسمية)
.CONSULTING SARL A.U

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة  (
املسؤولية املحدودة لشريك واحد.

االستشارة (: االجتماعي) الهدف  ( 
و جلب االعما1 و املواكبة.

رتس املا1):)حدد رتسما1 الشركة)
بمبلغ)

 522 (1 مقسمة  درهم  (52.222
حصة)122)درهم لكل حصة في يد):

-)خالد رشيد)522)حصة.)
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة) (-

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

31)ديسمبر من كل سنة.

شارع) (15 (: االجتماعي) املقر 
الزرقطوني سماعلة بسطات.

التسيير) حق  تعطي  (: التسيير)
للسيد خالد رشيد ملدة غير محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبتدائية) باملحكمة  القانوني 
بسطات تحت رقم)2)2)-)112)كما)
تم تسجيل الشركة بالسجل التجاري)
بتاريخ فاتح اكتو8ر)2)2))تحت عدد)

.6129
10 C

WBH SOLARE
SARL A.U

 (6 بتاريخ) عقد  بمقت�سى 
وضع) تم  بسطات  ((2(2 تغسطس)
ذات) لشركة  ارسا�سي  النظام 

املسؤولية املحدودة لشريك واحد.
والتي تحمل الخصائص التالية):

 WBH SOLARE SARL(:(التسمية
.A.U

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
املسؤولية املحدودة لشريك واحد.

التصدير (: االجتماعي)  الهدف 
الشمسية الطاقة  االت   واالستيراد 

وموادها.
رتس املا1):)حدد رتسما1 الشركة)
(1 مقسمة  درهم  (12.2222 بمبلغ)
حصة) لكل  درهم  (122 حصة) (122 

في يد):
-)بدر مشهود):)122)حصة.)

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة) (-
التأسيس النهائي.

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

املقر االجتماعي):)الرقم))))الزنفة)
11)قطع الشيخ بسطات.

التسيير) حق  تعطي  (: التسيير)
للسيد بدر مشهود ملدة غير محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبتدائية) باملحكمة  القانوني 
بسطات تحت رقم)2/1221)2))كما)
تم تسجيل الشركة بالسجل التجاري)
تحت عدد) ((2(2 1))سبتمبر) بتاريخ)

.6227
11 C

 L’ATLAS DU RIAD

ELEGANCIA
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمشارك واحد
9)يوليو) تبعا للعقد العرفي بتاريخ)

تم وضع قوانين الشركة ذات) ((2(2

املميزات التالية):

 L’ATLAS DU RIAD (: التسمية)

.ELEGANCIA

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بمشارك واحد.

املوضوع):)يتعلق نشاط الشركة:

-)استغال1 و تسيير فندق.

-)و8صفة عامة مختلف العمليات)

املنقولة) العقارية،) املالية،) التجارية،)

و غير املنقولة التي من شانها توسيع)

نشاط الشركة.

 املقر الرئي�سي):)شارع العركوب رقم

 -21 -4)77)الداخلة.

الرتسما1):)حدد في مبلغ)12.222 

درهم مقسمة إلى مائة حصة من فئة)

السيد:) بالكامل  يملكها  درهم  (122

توفيق الغفولي.

السيد:) من طرف  تسير  (: اإلدارة)

توفيق الغفولي ملدة غير محددة.

بكتابة) تم  القانوني:) اإليداع  (

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

تغسطس) (5 بتاريخ) الذهب،) بوادي 

(2(2  571- رقم) تحت  ((2(2 

تحت) التجاري  السجل  في  واملسجل 

رقم)15957.

12 C

SBETA METEORITES
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمشارك واحد
 1( بتاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين) وضع  تم  ((2(2 تغسطس)

الشركة ذات املميزات التالية):

.SBETA METEORITES(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بمشارك واحد.

املوضوع):)يتعلق نشاط الشركة):

البحث على االحجار الكريمة.

العمليات) عامة مختلف  و8صفة 

املنقولة) العقارية،) املالية،) التجارية،)

و غير املنقولة التي من شانها توسيع)

نشاط الشركة.

الرحمة) حي  (: الرئي�سي) املقر 

مجموعة)64)منز1 رقم)-34)الداخلة.

الرتسما1):)حدد في مبلغ)122.222 

درهم مقسمة إلى تلف حصة من فئة)

(: السيد) بالكامل  يملكها  درهم  (122

محمد االمين حمي.

(: تسير من طرف السيد) (: اإلدارة)

محمد االمين حمي ملدة غير محددة.

بكتابة) تم  القانوني:) اإليداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

تغسطس) ((5 بتاريخ) بوادي الذهب،)

 (2(2-632 رقم) تحت  ((2(2

تحت) التجاري  السجل  في  واملسجل 
رقم)16257.

13 C

PESCADOS CABA MAROC
 S.A.R.L

 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00

DHS

 SIEGE(SOCIAL: AV.MED(FADEL

 SEMLALI(IMM.EL(HEBA 2EME

ETAGE APPT N°24

DAKHLA- RC(N°12485 -

االستثنائي) العام  الجمع  اثر  على 

بتاريخ)2))يوليو)2)2))املنعقد بمقر)

املحدودة) املسؤولية  ذات  الشركة 

 PESCADOS CABA املسماة)

الشركاء) قرر  (MAROC S.A.R.L

ووافقوا على ما يلي):

52))حصة يملكها السيد) تفويت)

سعيد الشايق لفائدة السيد ابراهيم)

اضياضو.

52))حصة يملكها السيد) تفويت)

السيد سمير) لفائدة  الشايق  سعيد 

سواكي.

استقالة السيد سعيد الشايق من)

منصبه كمسير للشركة.



14275 الجريدة الرسميةعدد)5635 - 11)ر8يع ارو1))144 )2))تكتو8ر)2)2)) 

اضياضو) ابراهيم  السيد  تعيين 
كمسيرين) سواكي  سمير  السيد  و 

للشركة ملدة غير محددة.
تعـديالت قانونيــة.)

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
بالداخلة،)بتاريخ))1)تغسطس)2)2) 

تحت رقم):)2-611)2).
14 C

DAK ROCK S.A.R.L 
AU(CAPITAL(DE : 100.000.00 

DHS
SIEGE(SOCIAL: HAY(EL 

MASSIRA(I(VILLA(NR 04
- DAKHLA- RC(N°9949

االستثنائي) العام  الجمع  اثر  على 
بتاريخ)9))يونيو)2)2))املنعقد بمقر)
املحدودة) املسؤولية  ذات  الشركة 
قرر) (DAK ROCK S.A.R.L(املسماة

الشركاء)ووافقوا على ما يلي):
352)حصة يملكها السيد) تفويت)
محمد عبد الـله كرام لفائدة السيد)

امبارك حيمودان.
52))حصة يملكها السيد) تفويت)
السيد) لفائدة  الخليكي  ابراهيم 

امبارك حيمودان.
122)حصة يملكها السيد) تفويت)
السيد) لفائدة  الخليكي  ابراهيم 

الخليل انتهاه.
عبد هللا) محمد  السيد  استقالة 

كرام من منصبه كمسير للشركة.)
حيمودان) امبارك  السيد  تعيين 
محددة) غير  ملدة  للشركة  كمسير 

تعـديالت قانونيــة.)
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
  (2(2 يوليو) ((9 بتاريخ) بالداخلة،)

تحت رقم):)-566 2)2).
15 C

LGHRAYD DAK
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتاريخ) العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين) وضع  تم  ((2(2 يوليو) ((2

الشركة ذات املميزات التالية):

.LGHRAYD DAK(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املوضوع):)يتعلق نشاط الشركة):

-)استغال1 وتسيير فندق.

-)و بصفة عامة مختلف العمليات)

املنقولة) العقارية  املالية،) التجارية،)

وغير املنقولة التي من شأنها توسيع)

نشاط الشركة.

حي بيرانزران رقم) (: املقر الرئي�سي)

-121)الداخلـة.

الرتسما1):)حدد في مبلغ)122.222 

درهم مقسمة إلى تلف حصة من فئة)

212)درهم يملكها بالكامل):

 522 اسويدات) باهي  (: السيد)

حصة

السيد):)محمد سالم الزاوي)522 

حصة

السيد:) من طرف  تسير  (: اإلدارة)

باهي) السيد  و  الزاوي  سالم  محمد 

اسويدات ملدة غير محددة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع  (

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

تغسطس) (6 بتاريخ) الذهب،) بوادي 

(2(2-574 رقم) تحت  ((2(2 

و املسجل في السجل التجاري تحت)

رقم15961.

16 C

SEIF SECURITE

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بمساهم واحد

9)يوليو) تبعا للعقد العرفي بتاريخ)

تم وضع قوانين الشركة ذات) ((2(2

املميزات التالية):

.SEIF SECURITE(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

املوضوع:)يتعلق نشاط الشركة:

جميع تشغا1 الحراسة.

املسجد) شارع  (: الرئي�سي) املقر 

عمارة نظيفة شقة رقم)1)الداخلـة.

الرتسما1):)حدد في مبلغ)122.222 

درهم مقسمة إلى تلف حصة من فئة)

السيد:) بالكامل  يملكها  درهم  (122

سيدي محمد مشنان.)

السيد:) من طرف  تسير  (: اإلدارة)

سيدي محمد مشنان ملدة غير محددة

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

يوليو) ((7 بتاريخ) الذهب،) بوادي 

(2(2-554 رقم) تحت  ((2(2 

و املسجل في السجل التجاري تحت)

رقم15937.

17 C

STE FAHD OPTIQUE

 SARL

99 شارع تمكنونت بني مال1 

االستثنائي) القرار  بمقت�سى 

تم ((2(2 يوليو) (6 بتاريخ))  للشركاء)

ما يلي):

 3275 تفويت) على  املصادقة  (-

عبد) افقير  السيد  طرف  من  حصة 

الهادي الى السيد ابريكة فهد بتمن)

122)دهم للحصة حيت اصبح شريكا)

وحيدا.)

عبد) افقير  السيد  استقالة  (-

تتبيت) و  الشركة  تسيير  من  الهادي 

السيد ابريكة فهد.

دات) شركة  إلى  الشركة  تغيير  (-

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

-)تحيين القانون ارسا�سي للشركة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (49 االبتدائية بني مال1 تحت عدد)

بتاريخ)17)تغسطس)2)2).

18 C

 IRRI 7 ENERGIE PLUS SARL
العنوان : تجزئة دا زهرة 1 رقم 6 
شارع الحسن التاني بني مال1 
رقم السجل التجاري : 12523 

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة) تم إنشاء) ((2(2 سبتمبر) (11  
تحمل) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية):
 IRRI 7 ENERGIE (: التسمية)

.PLUS SARL
 6 رقم) (1 تجزئة دا زهرة) (: عنوان)

شارع الحسن التاني بني مال1.
الفالحية-) اآلالت  بيع  (: الغــرض)
استغال1 قنوات املياه بيع تجهيزات)

الطاقة الشمسية.
درهم) (122.222 (: املــا1) رتس 
حصة اجتماعية) (1222 مقسمة إلى)

قيمتها)122)درهم للحصة.
السنة املـالية):)السنة امليالدية.

مدة الشركة):)99)سنة.
ميمون) و  الزهرير  محمد  املسير):)

الزهرير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 637 االبتدائية بني مال1 تحت رقم)

تاريخ)6)تكتو8ر)2)2).
19 C

STE NOVEL LILBINA
SARL(AU 

تصفية شركة 
فم العنصر دوار تمشاطت بني مال1 

راس املا1 12.222 دهم 
السجل التجاري رقم 49)9 

االستثنائي) القرار  بمقت�سى 
سبتمبر) (2 بتاريخ)) الشركة  لشركاء)

2)2))تم ما يلي)
اعالن تصفية الشركة اعاله.

-)تعيين السيد افارد مولود مصف)
للشركة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (-
عدد) تحت  مال1  بني  االبتدائية 
سبتمبر) ((4 تاريخ) ((2(2/2599

.(2(2
20 C
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STE HACHIMI INFO 
SARL

شركـــــة ذات املسؤوليــــة املحــــدودة 
بشريـــــك واحـــــد

رتسمالهـــــا 32.222 درهـــــم
مقـرها االجتماعـي: الطابـــــق اررضـــــي، 
تجزئـــــة البحـــــر شـــــارع فــــــاس رقـــــم 6)  

املضيـــــــق
عقــــــــــد التأ سيــــــــــس

عرفـــي) عقـــد  ملقتضيـــات  طبقـــا 
املـــؤرخ في):)2))سبتمبر)2)2))بتطـــوان)
ارساســـي) القانـــــــون  تأسيـــس  تـــم 
املحـــدودة) املسؤوليـــة  ذات  لشركـــة 
بشريـــــك واحـــــد باملواصفـــات التاليـــة):

 HACHIMIا (: تسميــــة الشركــــــــة) (-
.INFO

الشركـــة) (: الشركـــــة) تغـــــراض  (-
تأسســـت لألغـــراض التاليـــة):)

االتصـــــا1) اإلعالمـــي،) العمـــــل 
واإلشهـــــار.

وبشكــل عــام العمليــات التجاريـة)
ارغــراض) بأحــد  املرتبطــة  املاليــة 

املذكــورة).
الطابـــــق) (: االجتماعي) املقر  (-
فــــــاس) شـــــار  البحـــــر  تجزئـــــة  اررضـــــي،)

رقـــــم)6))–)املضيـــــــق
-)الرتسمــــــــــــا1:)لقـــد تحـــدد رتسمـــا1)
الشركـــة فــــي مبلـــغ قـــدره):)30.000،00 
مـــن) 322حصـــة  إلـــى) مقســـم  درهـــم 
درهـــم لكـــل حصـــة مفوتـــة) (122 فئـــة)

كمـــا يلـــي):)
الهشيمـــــي) إسماعيـــــل  (: السيـــــــد)
 1 322)حصـة مرقمــة مــن) يصـل إلــى)

إلــى)322 . 
-)املـــدة):)حـــددت مـــدة الشركـــة فـــي)
99)سنـــة ابتـــــداء)مـــــن تاريــــخ التسجيـل)

بالسجـل التجـاري.)
تسنـــدت) لقـــــد  (: التسيير) (-
صالحيـــة تسييــــر الشركــــة إلـــى السيــــد)
اسماعيـــــل الهشيمـــــي كمسيــــــر واحـــد)

ملــــدة غيـــــــر محـــــــددة.)
تـــم اإليـــداع القانونـــي لـــدى كتابـــة)
االبتدائيـــة) باملحكمـــة  الضبـــط 
 (2(2 سبتمبر) (6 (: بتاريـــخ) بتطـــوان 
الشركـــة) وتقييـــد  (4623 رقـــــم) تحــــت 
تكتو8ر) (7 بتاريـــخ) التجـــاري  بالسجـــل 

2)2))تحـــت رقم:)7711). 
مقتطـــف مـــن تجـــل البيـــان والنشـــر

 21 C

 ELECTRO PLANET

 OUSSAMA SARL A ASSOCIE

UNIQUE
شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد
رتسمالها 122.222 درهم

مقرها : حي السالم شارع ابن حنبل 
رقم 391 الداخلة

تأسيـــس
 7 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) تم إحداث  (،(2(2 سبتمبر)

مسؤولية) ذات  لشـركـة  ارسا�سي 

محدودة لشريك وحيد.

 ELECTRO PLANET(:(التسميــة(-

 OUSSAMA SARL A ASSOCIE

.UNIQUE

محدودة) مسؤولية  ذات  شـركـة 

لشريك وحيد.

الشركة سواء) تهدف  (: الهــدف) (-

لحسابها) خارجه  تو  املغرب  داخل 

الخاص تو لحساب الغير إلى):)

جميع) تسويق  و  بيع  شراء،)

املنتجات االلكترونية واملنزلية).

شراء،)بيع و تسويق جميع ارجهزة)

املنزلية).

تجهزة) صيانة  و  تركيب  اصالح،)

التكييف).

استيراد،)تصدير،)تجارة عامة).

العمليات) جميع  كذلك 

املالية التي لها) التجارية،) الصناعية،)

عالقة مباشرة تو غير مباشرة بالهدف)

اإلجتماعي.)

السالم) حي  (: االجتماعي) املقر  (-

شارع ابن حنبل رقم)-391)الداخلة.

-)املــدة):)99)سنة ابتداء)من تاريخ)

التأسيس النهائـي
حدد رتس املا1 في) (: رتس املـا1) (-

على) مقسم  درهم  (122.222 مبلغ)

درهم،) (122 فئة) من  حصة  (1222

الشريك) السيد  لفائدة  للواحـد 

الوحيد):)محمد سعادة.

-)التسييـر):عهـد تسييـر الشركـة إلى)

السيد الوحيد):)محمد سعادة.

تبتـدئ من فاتـح) (: السنـة املاليـة) (-

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

-)ارر8ــاح):)%5)لالحتياط القانـــونـي.

- II)اإليــداع القانـونـي):)تـم اإليـداع)

القانـونـي باملحكمـة االبتدائية لواليـة)

جهـة الداخلة-)وادي الذهب،)بمدينـة)

الداخلـة يـوم)12)سبتمبر)2)2))تحـت)

التجاري) السجل  ((2(2/712 عـدد)

رقم)16177. 
للنشر والبيان

22 C

 FAST GOLF CAMP SARL
شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

رتسمالها 122.222 درهم

مقرها : حي الغفران زنقة املغرب 

العربي رقم 124 -)الداخلة-)

تأسيـــس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

إحداث) تم  (،(2(2 تغسطس) (31

ذات) لشـركـة  ارسا�سي  القانون 

مسؤولية محدودة.

 FAST GOLF CAMP(:(التسميــة(-

SARL))شـركـة ذات مسؤولية محدودة)

الشركة سواء) تهدف  (: الهــدف) (-

لحسابها) خارجه  تو  املغرب  داخل 

الخاص تو لحساب الغير إلى):)

مخيمات) واستغال1  تسيير 

تنظيم) ومطاعم،) فنادق  سياحية،)

رحالت ترفيهية وسياحية).

وجميع) البحرية  الرياضات 

ارنشطة السياحية).

العمليات) جميع  كذلك 

املالية التي لها) التجارية،) الصناعية،)

عالقة مباشرة تو غير مباشرة بالهدف)

اإلجتماعي.)

الغفران) حي  (: االجتماعي) املقر  (-

 124- رقم) العربي  املغرب  زنقة 

الداخلة.

-)املــدة):)99)سنة ابتداء)من تاريخ)

التأسيس النهائـي.

حدد رتس املا1 في) (: رتس املـا1) (-

على) مقسم  درهم  (122.222 مبلغ)

درهم،) (122 فئة) من  حصة  (1222

للواحـد لفائدة السادة):)

تحمد حمنة)):)522)حصة.

خطاري حمنة):)522)حصة.

عهـد تسييـر الشركـة) (: التسييـر) (-

إلى السيد):)احمد حمنة.

تبتـدئ من فاتـح) (: السنـة املاليـة) (-

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

-)ارر8ــاح):)%5)لالحتياط القانـــونـي.

اإليـداع) تـم  (: القانـونـي) اإليــداع  (

القانـونـي باملحكمـة االبتدائية لواليـة)

جهـة الداخلة-)وادي الذهب،)بمدينـة)

تحـت) ((2(2 9)سبتمبر) الداخلـة يـوم)
التجاري) السجل  (711/(2(2 عـدد)

رقم)16167. 
للنشر والبيان

23 C

 HAMDI DAK SNC 
 شـركـة التضامن

 رتسمالها 32.222 درهم

 مقرها حي املطار زنقة الدار البيضاء 
رقم 1/927 - الداخلة- 

تأسيـــس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
9)سبتمبر)2)2)،)تم إحداث القانون)

ارسا�سي لشـركـة التضامن.

التضامن شـركـة  (:  التسميــة)

«(HAMDI DAK SNC » 

)الهــدف):)تهدف الشركة في املغرب)

لحسابها تو لحساب) او الخارج سواء)

الغير):)

خياطة النسيج و تسويق معدات)

املدر�سي،) الزي  خياطة  الخياطة،)
واللباس العسكري)

العمليات) جميع  كذلك 

املالية التي لها) التجارية،) الصناعية،)

عالقة مباشرة تو غير مباشرة بالهدف)

اإلجتماعي.)

حي املطار زنقة) (: املقر االجتماعي)
الدار البيضاء)رقم)1/927،)الداخلة.
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من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املــدة)

التأسيس النهائـي.

في) املا1  رتس  حدد  (: املـا1) رتس 

مبلغ)32.222)درهم مقسم على)322 

للواحـد) درهم  (122 فئة) من  حصة 

لفائدة السادة):)

حمدي يوسف):)122)حصة.

فاطمة الفائد):)2)1)حصة.

:عهـد تسييـر الشركـة إلى) التسييـر)

السيد):)حمدي يوسف.

فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السنـة 

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

ارر8ــاح):)%5)لالحتياط القانـــونـي.

تـم اإليـداع) (: اإليــداع القانـونـي) (-II

القانـونـي باملحكمـة االبتدائية لواليـة)

جهـة وادي الذهب-)الداخلة،)بمدينـة)

الداخلـة يـوم)3))سبتمبر)2)2))تحـت)

التجاري) السجل  (79(/(2(2 عـدد)

رقم)91)16.
)للنشر والبيان

24 C

INFO OUALI
SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد

رتسمالها 122.222 درهم

مقرها : شارع امليلي رقم 145 

 الداخلة

تأسيـــس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

3)سبتمبر)2)2)،)تم إحداث القانون)

مسؤولية) ذات  لشـركـة  ارسا�سي 

محدودة لشريك وحيد.

 INFO OUALI SARL(:(التسميــة(-

A ASSOCIE UNIQUE

محدودة) مسؤولية  ذات  شـركـة 

لشريك وحيد

الشركة سواء) تهدف  (: الهــدف) (-

لحسابها) خارجه  تو  املغرب  داخل 

الخاص تو لحساب الغير إلى):)

وتصدير) استيراد  بيع،) شراء،)

املعلوماتية،) املعدات  تنواع  جميع 

املراقبة) تجهزة  ارجهزة اإللكترونية،)

واإلنذار).

استيراد) تسويق،) بيع،) شراء،)

معدات) تثاث،) تدوات،) وتصدير 

وتجهيزات املكاتب).

وتصدير) استيراد  بيع،) شراء،)

اردوات املستهلكة والتقنية).

وتصدير) استيراد  بيع،) شراء،)

الهواتف ومستلزمات الهواتف).

جميع) اصالح  صيانة،) تركيب،)

املعدات املعلوماتية والهواتف.

استيراد) مختلفة،) خدمات 

وتصدير).

العمليات) جميع  كذلك 

املالية التي لها) التجارية،) الصناعية،)

عالقة مباشرة تو غير مباشرة بالهدف)

اإلجتماعي.)

امليلي) شارع  (: االجتماعي) املقر  (-

رقم)-145)الداخلة.

-)املــدة):)99)سنة ابتداء)من تاريخ)

التأسيس النهائـي.

حدد رتس املا1 في) (: رتس املـا1) (-

على) مقسم  درهم  (122.222 مبلغ)

درهم،) (122 فئة) من  حصة  (1222

الشريك) السيد  لفائدة  للواحـد 

الوحيد):)يوسف والي-)ادري�سي

-)التسييـر):عهـد تسييـر الشركـة إلى)

السيد الوحيد):)يوسف والي-)ادري�سي

تبتـدئ من فاتـح) (: السنـة املاليـة) (-

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

-)ارر8ــاح):)%5)لالحتياط القانـــونـي.

اإليـداع) تـم  (: القانـونـي) اإليــداع 

القانـونـي باملحكمـة االبتدائية لواليـة)

جهـة الداخلة-)وادي الذهب،)بمدينـة)

تحـت) ((2/29/(2(2 يـوم) الداخلـة 

التجاري) السجل  (216/(2(2 عـدد)

رقم)5)163. 
للنشر والبيان

25 C

 JIFAN GROUPEMENT

 D’INTERET ECONOMIQUE
مجموعة ذات النفع االقتصادي 

بدون رتسما1

مقرها : حي لفطيحات زنقة الشيخ 

محمد لغضف رقم 339 - الداخلة- 

تأسيـــس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

إحداث) تم  (،(2(2 سبتمبر) (14

النفع) ذات  ملجموعة  اتفاقية 

االقتصادي.

.JIFAN GIE(:(التسميــة

مجموعة ذات النفع االقتصادي)

سواء) الشركة  تهدف  (: الهــدف)

لحسابها) خارجه  تو  املغرب  داخل 

الخاص تو لحساب الغير إلى):)

االقتصادية) الوضعية  تحسين 

واالجتماعية رعضاء)املجموعة.

تجميع املنتجين الفالحين من تجل)

التوحيد،)اإلنتاج،)التثمين،)التصدير)

و التسويق.

تسيير موحد للمشاريع من اإلنتاج)

كلفة) تخفيض  بهدف  التسويق  الى 

اإلنتاج.

جودة) من  الرفع  على  الحرص 

ارسواق) في  املنافسة  لتعزيز  املنتوج 

حصص) من  واالستفادة  الخارجية 

التصدير).

ورصد) املجموعة  رتسما1  تنمية 

مشاريع وإستثمارات مستقبلية).

العمليات) جميع  كذلك 

املالية التي لها) التجارية،) الصناعية،)

عالقة مباشرة تو غير مباشرة بالهدف)

اإلجتماعي.)

لفطيحات) حي  (: االجتماعي) املقر 
زنقة الشيخ محمد لغضف رقم)-339 

الداخلة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املــدة)

التأسيس النهائـي.
تأسست) املجموعة  (: املـا1) رتس 

ارعضاء) حقوق  رتسما1،) بدون 

فئة) بدون  حصة  (1222 في) متمثلة 

نقدية للواحد لفائدة):)

 STE AGRICOLE EL AADAOUI

SARL AU 522 حصة

 STE AGRICOLE OUED

  EDDAHAB EL BACHIR SARL AU

522)حصة.

التسييـر):)عهـد تسييـر الشركـة إلى)

السادة):)محمد سالم ميارة.

فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السنـة 

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

ارر8ــاح):)%5)لالحتياط القانـــونـي.

اإليـداع) تـم  (: القانـونـي) اإليــداع 

القانـونـي باملحكمـة االبتدائية لواليـة)

جهـة الداخلة-)وادي الذهب،)بمدينـة)

الداخلـة يـوم)2))سبتمبر)2)2))تحـت)
التجاري) السجل  ((2(2/2(1 عـدد)

رقم)16333. 
للنشر والبيان

26 C

MAX PRODUCT
SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد
رتسمالها 122.222 درهم

مقرها : حي الوحدة رقم )2) 

الداخلة

تأسيـــس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

إحداث) تم  (،(2(2 سبتمبر) (12

ذات) لشـركـة  ارسا�سي  القانون 

مسؤولية محدودة لشريك وحيد.

 MAX PRODUCT (: التسميــة)

.SARL A ASSOCIE UNIQUE

محدودة) مسؤولية  ذات  شـركـة 

لشريك وحيد.

الشركة سواء) تهدف  (: الهــدف) (-

لحسابها) خارجه  تو  املغرب  داخل 

الخاص تو لحساب الغير إلى):)

شراء،)بيع وتوزيع املنتوجات شبه)

الصيدالنية،)جميع املعدات الطبية،)

تقويم العظام،)طب االعشاب.

املنتوجات) وتصدير  استيراد 

الصيدالنية و شبه الصيدالنية).
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العمليات) جميع  كذلك 

املالية التي لها) التجارية،) الصناعية،)

عالقة مباشرة تو غير مباشرة بالهدف)

اإلجتماعي.)

-)املقر االجتماعي):)حي الوحدة رقم)

-)2))الداخلة.

-)املــدة):)99)سنة ابتداء)من تاريخ)

التأسيس النهائـي
حدد رتس املا1 في) (: رتس املـا1) (-

على) مقسم  درهم  (122.222 مبلغ)

درهم،) (122 فئة) من  حصة  (1222

الشريك) السيد  لفائدة  للواحـد 

الوحيد):)محمد لطرش

-)التسييـر):عهـد تسييـر الشركـة إلى)

السيد الوحيد):)محمد لطرش

تبتـدئ من فاتـح) (: السنـة املاليـة) (-

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

-)ارر8ــاح):)%5)لالحتياط القانـــونـي.

- II)اإليــداع القانـونـي):

باملحكمـة) القانـونـي  اإليـداع  تـم  (

الداخلة-) جهـة  لواليـة  االبتدائية 

بمدينـة الداخلـة يـوم  وادي الذهب،)

عـدد) تحـت  ((2(2 سبتمبر) ((5

رقم) التجاري  السجل  (211/(2(2

.16317
للنشر والبيان

27 C

 NAJI TECH SARL
شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

رتسمالها 122.222 درهم

مقرها : حي الحسني رقم -1471 

الداخلة- 

تأسيـــس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
16)تكتو8ر)212)،)تم إحداث القانون)

مسؤولية) ذات  لشـركـة  ارسا�سي 

محدودة.

 NAJI TECH SARL(:(التسميــة

شـركـة ذات مسؤولية محدودة)

سواء) الشركة  تهدف  (: الهــدف)

لحسابها) خارجه  تو  املغرب  داخل 

الخاص تو لحساب الغير إلى):)

بيع) شراء،) تصدير،) استيراد،)

بالجملة ونصف الجملة و8التقسيط،)

البيع عن طريق املواقع االلكترونية).

االلكترونية،) املنتجات  تسويق 

ومعدات) املعلوماتية  املعدات 

دراسة،) تصميم،) النقالة،) الهواتف 

املعدات) جميع  وتركيب  توزيع  بيع،)

الخدمات) وجميع  املعلوماتية،)

املتعلقة بالشبكة املعلوماتية).

العمليات) جميع  كذلك 

املالية التي لها) التجارية،) الصناعية،)

عالقة مباشرة تو غير مباشرة بالهدف)

اإلجتماعي.)

-)املقر االجتماعي):)حي الحسني رقم)

-1471)الداخلة.

99)سنة ابتداء)من تاريخ) املــدة:) (-

التأسيس النهائـي

حدد رتس املا1 في) (: رتس املـا1) (-

على) مقسم  درهم  (122.222 مبلغ)

درهم،) (122 فئة) من  حصة  (1222

للواحـد لفائدة السادة):)

عبد الرزاق نجيد)342)حصة

عبداملجيد نجيد)332)حصة

عبدالحليم نجيد)332)حصة)

عهـد تسييـر الشركـة) (: التسييـر) (-

نجيد الرزاق  عبد  (: السادة)  إلى 

و عبداملجيد نجيد و عبدالحليم نجيد)

تبتـدئ من فاتـح) (: السنـة املاليـة) (-

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

-)ارر8ــاح):)%5)لالحتياط القانـــونـي.

- II)اإليــداع القانـونـي):

باملحكمـة) القانـونـي  اإليـداع  تـم  (

الداخلة-) جهـة  لواليـة  االبتدائية 

الداخلـة) بمدينـة  الذهب،) وادي 

عـدد) تحـت  ((212 نوفمبر) (2 يـوم)

رقم) التجاري  السجل  (172(/(212

 .1(225
للنشر والبيان

28 C

NASSIME ALMOHIT
SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 
لشريك وحيد

رتسمالها 122.222 درهم
مقرها : سيداحمد لعرو�سي زنقة 

الصويرة عمارة بوسيف شقة رقم ) 
 الداخلة
تأسيـــس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
إحداث) تم  (،(2(2 اغسطس) (31
ذات) لشـركـة  ارسا�سي  القانون 

مسؤولية محدودة لشريك وحيد.
 NASSIME (: التسميــة) (-
 ALMOHIT SARL A ASSOCIE
مسؤولية) ذات  شـركـة  (UNIQUE

محدودة لشريك وحيد.
الشركة سواء) تهدف  (: الهــدف) (-
لحسابها) خارجه  تو  املغرب  داخل 

الخاص تو لحساب الغير إلى):)
املطاعم،) كراء) استغال1،) تسيير،)
مختلف) و  رياض  مناز1،) فيال،)

املؤسسات السياحية.
تنظيم،)استغال1 وتسيير ارنشطة)
املرتبطة باستغال1 وحدات سياحية).
العمليات) جميع  كذلك 
املالية التي لها) التجارية،) الصناعية،)
عالقة مباشرة تو غير مباشرة بالهدف)

اإلجتماعي.)
سيداحمد) االجتماعي:) املقر  (-
عمارة) الصويرة  زنقة  لعرو�سي 

بوسيف شقة رقم)-))الداخلة.
99)سنة ابتداء)من تاريخ) املــدة:) (-

التأسيس النهائـي
حدد رتس املا1 في) (: رتس املـا1) (-
على) مقسم  درهم  (122.222 مبلغ)
درهم،) (122 فئة) من  حصة  (1222
الشريك) السيد  لفائدة  للواحـد 

الوحيد):)محمد بوسيف
-)التسييـر):عهـد تسييـر الشركـة إلى)

السيد):)مماي بوسيف
تبتـدئ من فاتـح) (: السنـة املاليـة) (-
كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

-)ارر8ــاح):)%5)لالحتياط القانـــونـي.

- II)اإليــداع القانـونـي):

باملحكمـة) القانـونـي  اإليـداع  تـم  (

الداخلة-) جهـة  لواليـة  االبتدائية 

الداخلـة) بمدينـة  الذهب،) وادي 

عـدد) تحـت  ((2(2 سبتمبر) ((( يـوم)

رقم) التجاري  السجل  ((2(2/727

 .16(23
للنشر والبيان

29 C

 SOCIETE AHL BRAHIM DE

CONSTRUCTION
SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد

رتسمالها 122.222 درهم

مقرها : حي السالم رقم 29 الداخلة

تأسيـــس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
2)سبتمبر)2)2)،)تم إحداث القانون)

مسؤولية) ذات  لشـركـة  ارسا�سي 

محدودة لشريك وحيد.

 SOCIETE AHL (: التسميــة) (-

 BRAHIM DE CONSTRUCTION

 .SARL A ASSOCIE UNIQUE

محدودة) مسؤولية  ذات  شـركـة 

لشريك وحيد

الشركة سواء) تهدف  (: الهــدف) (-

لحسابها) خارجه  تو  املغرب  داخل 

الخاص تو لحساب الغير إلى):)

خدمات) عامة،) البناء) تشغا1 

مختلفة،)عقاقير.

مواد) وتصدير  استيراد  تسويق،)

ومعدات البناء).

العمليات) جميع  كذلك 

املالية التي لها) التجارية،) الصناعية،)

عالقة مباشرة تو غير مباشرة بالهدف)

اإلجتماعي.)

-)املقر االجتماعي:)حي السالم رقم)

-29)الداخلة.

99)سنة ابتداء)من تاريخ) املــدة:) (-

التأسيس النهائـي.
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حدد رتس املا1 في) (: رتس املـا1) (-

على) مقسم  درهم  (122.222 مبلغ)

درهم،) (122 فئة) من  حصة  (1222

الشريك) السيد  لفائدة  للواحـد 

الوحيد):)عالي هباد

عهـد تسييـر الشركـة) (: التسييـر) (-

إلى السيد الوحيد):)عالي هباد.

تبتـدئ من فاتـح) (: السنـة املاليـة) (-

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

-)ارر8ــاح):)%5)لالحتياط القانـــونـي.

- II)اإليــداع القانـونـي):

باملحكمـة) القانـونـي  اإليـداع  تـم 

الداخلة-) جهـة  لواليـة  االبتدائية 

الداخلـة) بمدينـة  الذهب،) وادي 

عـدد) تحـت  ((2(2 سبتمبر) ((5 يـوم)

رقم) التجاري  السجل  ((2(2/212

 .16315
للنشر والبيان

30 C

BELLE TERRE SERVICES
SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد

رتسمالها 122.222 درهم

مقرها : حي السالم الطابق الثالث 

رقم 217)72 )الداخلة

تأسيـــس
 (5 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) تم إحداث  (،(2(2 سبتمبر)

مسؤولية) ذات  لشـركـة  ارسا�سي 

محدودة لشريك وحيد.

 BELLE TERRE (: التسميــة) (-

 SERVICES SARL A ASSOCIE

مسؤولية) ذات  شـركـة  (UNIQUE

محدودة لشريك وحيد

الشركة سواء) تهدف  (: الهــدف) (-

لحسابها) خارجه  تو  املغرب  داخل 

الخاص تو لحساب الغير إلى):)

تسويق جميع املنتوجات البحرية،)

خلق واستغال1 ضيعة لتربية االحياء)

املائية.

خدمات النظافة.
التجارية،) ارنشطة  جميع 
البحرية) الفالحية،) الصناعية،)

والخدماتية.
استيراد،)تصدير،)جميع الخدمات)

ذات صلة بالصيد البحري).
العمليات) جميع  كذلك 
املالية التي لها) التجارية،) الصناعية،)
عالقة مباشرة تو غير مباشرة بالهدف)

اإلجتماعي.)
السالم) حي  (: االجتماعي) املقر  (-
 72(217- رقم) الثالث  الطابق 

الداخلة.
-)املــدة):)99)سنة ابتداء)من تاريخ)

التأسيس النهائـي
حدد رتس املا1 في) (: رتس املـا1) (-
على) مقسم  درهم  (122.222 مبلغ)
درهم،) (122 فئة) من  حصة  (1222
الشريكة) السيدة  لفائدة  للواحـد 

الوحيدة):)سمية الوافي
عهـد تسييـر الشركـة) (: التسييـر) (-

إلى السيدة الوحيدة):)سمية الوافي
تبتـدئ من فاتـح) (: السنـة املاليـة) (-
كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
-)ارر8ــاح):)%5)لالحتياط القانـــونـي.
- II)اإليــداع القانـونـي):)تـم اإليـداع)
القانـونـي باملحكمـة االبتدائية لواليـة)
جهـة الداخلة-)وادي الذهب،)بمدينـة)
الداخلـة يـوم)9))سبتمبر)2)2))تحـت)
التجاري) السجل  ((2(2/235 عـدد)

رقم)16353. 
للنشر والبيان

31 C

ISDM CONSULTING

MBS FLEX GROUP 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
 MBS FLEX GROUP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 
الوفاق بلوك د الطابق االو1 شقة 
21 رقم 521) العيون - 72222 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

33127
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MBS ( (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.FLEX GROUP
اعما1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

معلوماتية.
مدينة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
االو1 شقة) الطابق  د  بلوك  الوفاق 
 72222 (- العيون) ((521 رقم) (21

العيون املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي):
السيد الصالح االسماعيلي)):))22) 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 (22 ( (: ( السيد لحسن بن الواد)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 (22 ( (: الرشيدي) توفيق  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
السيد ابراهيم يوسفي)))))))))))))))):))
22))حصة بقيمة)122)درهم للحصة)
حصة) ((22 ( (: ناجح) .السيد محمد 

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
االسماعيلي) الصالح  السيد 
العيون) (72222 العيون) عنوانه(ا))

املغرب.
السيد لحسن بن الواد))عنوانه(ا))

العيون)72222)العيون املغرب.
السيد توفيق الرشيدي عنوانه(ا))

العيون)72222)العيون املغرب.

السيد ابراهيم يوسفي عنوانه(ا))

العيون)72222)العيون املغرب.

عنوانه(ا)) ناجح  محمد  السيد 

العيون)72222)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

االسماعيلي) الصالح  السيد 

العيون) (72222 العيون) عنوانه(ا))

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

5))شتنبر) االبتدائية بالعيون))بتاريخ)

2)2))تحت رقم)2)2)/)6)).

1I

ISDM CONSULTING

STE DORMAFLEX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

 STE DORMAFLEX SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة 21  رقم 21 خط الرملة 

العيون - 72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

33(59

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (32

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DORMAFLEX SARL AU
البناء) (: بإيجاز) الشركة   غرض 

و اعما1 اخرى.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الرملة) خط  (21 رقم) ( (21 الوحدة)

العيون)-)72222)العيون املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: عمران) ياسين  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) عمران  ياسين  السيد 

العيون)72222)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) عمران  ياسين  السيد 

العيون)72222)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)21)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)2)2)/2)3).
(I

حجي و شركائه

IDEMIA MOROCCO
شركة املساهمة

استمرار نشاط الشركة

حجي و شركائه
2) شارع موالي يوسف ، 2272)، 

الدارالبيضاء املغرب 
IDEMIA MOROCCO « شركة 

املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي: 

 Nearshore(Park 1100 Bd
 Al(Qods(Shore 21, bureau

321/)32 - - الدازالبيضاء املغزب.
«استمرار نشاط الشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
169631

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تقرر ما) ((219 دجنبر) ((2 املؤرخ في)

يلي:

بعدم) قرار  نشاطها.) ومواصلة  و 
حل الشركة رغم الخسائر املسجلة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2)2))تحت رقم))639323
3I

NEXIA FIDUCIA

ERFAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

ايرفاس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك الوحيد
رتسمالها 6.222.222 درهم

مقرها اإلجتماعي : اقامة تتريوم 
رقم 374 شارع عبد املومنـ  الدار 

البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3931(9
إنشاء فرع تابع للشركة

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)21)يوليوز219))تقرر إنشاء)
طنجة،))) بمدينة  للشركة  تابع  فرع 
بمركز املغرب العربي التجاري طنجة)

سيتي مو1)،))رقم)2).1
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

غشت)219))تحت رقم)37)711
مستخلص من تجل النشر

4I

cabinet idrissi

STE CED MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet idrissi
 rue(abdelkrim(benjelloun ، 13

30000، fes(maroc
STE CED MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 44 شارع 

محمد السالوي فاس - 32222 فلس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
63923

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CED MAROC
القيام) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بجميع تعما1 السباكة و السخانات)-)
تركيب اي معدات صحية و كهر8ائية)
املتصل) والتركيب  املواد  وجميع 

بالطاقة املتجددة.
التصدير و االستيراد.

44)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
محمد السالوي فاس)-)32222)فلس)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: كرثاني) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) كرثاني  يوسف  السيد 
32222)فاس) ( 21)تجزئة اهال املرجة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) كرثاني  يوسف  السيد 
32222)فاس) ( 21)تجزئة اهال املرجة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((3 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)2)2)/92)).

5I

PF EXPERTS

SAB EXPO SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

PF EXPERTS

)3 زنقة ابن عطية, عمارة بنعبد 

الرازق , كليز مراكش ، 42222، 

مراكش املغرب

SAB EXPO SARLAU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : ريحانة 5 

 3-LC1 الطابق ) عمارة A521 شقة

حي مبروكة  - 42222 مراكش 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.6172

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

2)2))تقرر حل) )))شتنبر) املؤرخ في)

ذات) شركة  (SAB EXPO SARLAU

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رتسمالها)12.222)درهم)

 5 ريحانة) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

 LC1-3 ))عمارة) الطابق) (A521 شقة)

حي مبروكة))-)42222)مراكش املغرب)

نتيجة لقرار الشريك الوحيد.

و عين:

السيد(ة))صفاء)))عبد الخالقي و)

عنوانه(ا))حي املحمدي حي املحمدي)

البيضاء) الدار  ((2592 السبع) عين 

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ))))شتنبر)2)2))وفي ريحانة)5 

 LC1-3 ))عمارة) الطابق) (A521 شقة)

حي مبروكة)-)42222)مراكش املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

21)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)))1159.

6I
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sofoget

SK BTP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

SK BTP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 

59 إقامة موالي عبد العزيز 
زنقة موالي عبد العزيز - 14222  

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56(27

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SK (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BTP

تشغا1) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عامة و تعما1 البناء.

عنوان املقر االجتماعي):))القنيطرة)

زنقة) العزيز  عبد  موالي  إقامة  (59

  14222 (- العزيز) عبد  موالي 

القنيطرة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: سيتل) خالد  ( السيد)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

)السيد))خالد سيتل):)1222)بقيمة)

122)درهم.

والعائلية) الشخصية  ارسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) سيتل  خالد  ( السيد)
القنيطرة)14222)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) سيتل  خالد  ( السيد)
القنيطرة)14222)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)79371.
7I

CAF MAROC

ELKHAOUA SHOP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
ELKHAOUA SHOP شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة واد 
زيز رقم 2) اقامة كاسطيا الطابق 
الثاني رقم 12 - 92222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
122511

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((1
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELKHAOUA SHOP
غرض الشركة بإيجاز):)بيع و شراء)

مواد التجميل و الصحة.

زنقة واد) (: عنوان املقر االجتماعي)
الطابق) كاسطيا  اقامة  ((2 رقم) زيز 

طنجة) (92222  -  12 رقم) الثاني 

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد الخاوة):))122)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الخاوة  محمد  السيد 
 3 رقم) (1(3 زنقة) بطوطة  ابن  حي 

92222)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) الخاوة  محمد  السيد 
 3 رقم) (1(3 زنقة) بطوطة  ابن  حي 

92222)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (26 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)34479).

2I

STE FIDUCONFIANCE

 ECOLE SOURCE 

D’INFORMATION
إعالن متعدد القرارات

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt

 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

 ECOLE SOURCE ( 

D’INFORMATION  «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: الطابق 

السفلي، ارو1 والثاني، R 26، تجزئة 

الجنان 1، عين الشقف - 32222 

فاس املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.43663

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) ((2(2 19)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1)املوافقة على تخلي على)

ينص) الذي  (: االجتماعية) الحصص 

على مايلي:)تخلي السيد تحمد الفا�سي)

حصة اجتماعية لفائدة) ((522 على)

السيد عبد القادر لعفو

))املوافقة على استقالة) قرار رقم)

ينص) الذي  (: للشركة) الثاني  املسير 

استقالة) على  املوافقة  ( مايلي:) على 

السيد تحمد الفا�سي بصفته مسير)

ثاني للشركة)))

مسيرثاني) تعيين  (3 رقم) قرار 

مايلي:) على  ينص  الذي  (: للشركة)

تعيين السيد عبد القادر لعفو مسير)

ثاني للشركة

قرار رقم)4)إعادة))صياغة القانون)

على) ينص  الذي  للشركة:) االسا�سي 

الفا�سي) تحمد  السيد  تخلي  مايلي:)

حصة اجتماعية لفائدة) ((522 على)

تعيين) لعفو-) القادر  عبد  السيد 

ثاني) مسير  لعفو  القادر  عبد  السيد 

للشركة املوافقة على استقالة السيد)

ثاني) مسير  بصفته  الفا�سي  تحمد 

للشركة))-

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)

ينص على) الذي  و7:) (6 رقم) بند 

الفا�سي) تحمد  السيد  تخلي  مايلي:)

حصة اجتماعية لفائدة) ((522 على)

السيد عبد القادر))لعفو

على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 

تعيين السيد عبد القادرلعفو)) مايلي:)

مسير ثاني للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((2 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)379).

9I
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VUE D’EXPERTS

INFINI PHARMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

VUE D›EXPERTS
 BD BRHIM ROUDANI, ,(64

 RESIDENCE(AL(WIFAQ, ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
INFINI PHARMA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي  

55 - شارع الزرقطوني فضاء 
الزرقطوني الطابق االو1  - 2322) 

الدارالبيضاء  املغرب .
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.439621

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) ((2(2 شتنبر) (27 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
ليشمل) الشركة  نشاط  توسيع 
االستيراد) التالية:) ارنشطة 
املحلي،) والتصنيع  والتصدير،)
تخزين)،)بيع،)وتوزيع ارجهزة الطبية)
ومنتجات) التجميل  ومستحضرات 
واملكمالت) الشخصية  النظافة 

الغذائية).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742494.
12I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

BENRIM STATION شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 13(
 I(BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC
شركة BENRIM STATION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار زاوية 
سيدي املكي برشيد - 6122) برشيد 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

14229
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (32
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.BENRIM STATION
محطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وقود.
عنوان املقر االجتماعي):)دوار زاوية)
سيدي املكي برشيد)-)6122))برشيد)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

522.222,22)درهم،)مقسم كالتالي:
 (.522 ( (: السيد ابراهيمي محمد)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 (.522 ( (: خالد) ابراهيمي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ابراهيمي محمد عنوانه(ا))
برشيد) املكي  سيدي  زاوية  دوار 

6122))برشيد املغرب.
عنوانه(ا)) ( السيد ابراهيمي خالد)
الدار البيضاء)) ( 5)شارع كامبو وازيس)

2222))الدار البيضاء))املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابراهيمي محمد عنوانه(ا))
برشيد) املكي  سيدي  زاوية  دوار 

6122))برشيد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
25)تكتو8ر) )بتاريخ) االبتدائية ببرشيد)

2)2))تحت رقم)1311.
11I

STE CONSEIL MAROC

 STE MASA COTON
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE CONSEIL MAROC
 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA(DAHABIA 2 EME
 ETAGE(N 8 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
 STE MASA COTON SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املالليين 
املركز رقم 31)1 املغرب 93222 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(7251

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 فبراير) ((6
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MASA COTON SARL AU
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املالبس الجاهزة.
املالليين) (: عنوان املقر االجتماعي)
 93222 املغرب) (1(31 رقم) املركز 

تطوان املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الكريم) عبد  الحدادي  السيد 
درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الكريم) عبد  الحدادي  السيد 

 23 ب) زنقة  اغطاس  حي  عنوانه(ا))

الفنيدق) (93222 الفنيدق) ((3 رقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الكريم) عبد  الحدادي  السيد 

 23 ب) زنقة  اغطاس  حي  عنوانه(ا))

الفنيدق) (93222 الفنيدق) ((3 رقم)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

13)يوليوز) االبتدائية بتطوان))بتاريخ)

2)2))تحت رقم))146.

1(I

FIDULONIA

STE BK PARA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDULONIA

 AV DES FAR RES ALISMAILIA

 N°A4 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC

STE BK PARA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي )2 تجزئة 

كريمة شارع موالي رشيد مرتيل  - 

93152 مارتيل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(7333

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 يونيو) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE BK(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PARA SARL

بيع مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

التجميل بالتقسيط.
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عنوان املقر االجتماعي):))2)تجزئة)
(- ( كريمة شارع موالي رشيد مرتيل)

93152)مارتيل املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة حنان بنخجو):))22)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
السيدة يسرى بنخجو):))2))حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
بنخجو عنوانه(ا)) السيدة يسرى 
املحنش) (6 رقم) (4 زنقة) شارع سبتة 

التاني))93222)تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) بنخجو  حنان  السيدة 
تطوان) تزال  قيادة  و  تزالجماعة  دوار 

93222)تطوان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
17)غشت) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

2)2))تحت رقم)345).
13I

AL ISTICHARYA CONSULTING

O.S STORES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AL ISTICHARYA CONSULTING
 BLOC 7 LOTIS 3 MARS(BENI (1
 MELLAL ، 23500، BENI(MELLAL

MAROC
O.S STORES  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 2) 
غشت رقم )9 و94 اوالد مبارك بني 

مال1  - 3522) بني مال1  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12375

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 O.S (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. STORES
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
و) التابت  الهاتف  اكسيسوارات 
-بيع) املنزلية) االجهزة  -بيع  النقا1)

اجهزة املكاتب).
 (2 عنوان املقر االجتماعي):)شارع)
اوالد مبارك بني) و94) (9( غشت رقم)

مال1))-)3522))بني مال1))املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد سعيدي عتمان)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد سعيدي عتمان عنوانه(ا))
بني) مبارك  اوالد  ( غشت) ((2 شارع)

مال1))3522))بني مال1))املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيدي عتمان عنوانه(ا))
بني) مبارك  اوالد  ( غشت) ((2 شارع)

مال1)3522))بني مال1))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) ( مال1) ببني  االبتدائية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)4)5.
14I

)اشرف مكتب):)املحاسبة و دراسة املشاريع))لالستاذ)

 call Management technologie et(اسليماني

services

STE TRIACTIVITES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اشرف مكتب : املحاسبة و دراسة 
 call املشاريع  لالستاذ اسليماني
 Management technologie et

services
رقم 12 زنقة موريتانيا الواد االحمر 
الرشيدية الطابق االو1 و الثاني، 

222)5، الرشيدية املغرب
STE TRIACTIVITES SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 39 

رقم 76 حي توالد الحاج الرشيدية  - 
222)5 الرشيدية  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
14137

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) ((9
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TRIACTIVITES SARL
غرض الشركة بإيجاز):)-)االستثمار)

الفالحي)
و) املشاريع  دراسات  مكتب  (-

االبحاث
-)تشغا1 متوعة تو بناء.

 39 زنقة) (: عنوان املقر االجتماعي)
(-( 76)حي توالد الحاج الرشيدية) رقم)

222)5)الرشيدية))املغرب).
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد لحسن الحاجي):))34)حصة)

بقيمة)1.222)درهم للحصة).
حصة) (33 ( (: السيد بدر الطيوبي)

بقيمة)1.222)درهم للحصة).
 33 ( (: اليزيدي) هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة)1.222)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الحاجي عنوانه(ا)) السيد لحسن 
الرشيدية)) الواحة  تجزئة  (71 رقم)

222)5)الرشيدية املغرب.

السيد بدر الطيوبي عنوانه(ا))الحي)

الإلداري لسد موالي بوشتى تغبالوت)

جماعة الواد تطوان))93222)تطوان)

املغرب.

السيد عبد هللا اليزيدي عنوانه(ا))

 3 شقة) (62 عمارة) النهضة  جنان 

الر8اط))12999)الر8اط املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الحاجي عنوانه(ا)) السيد لحسن 
الرشيدية)) الواحة  تجزئة  (71 رقم)

222)5)الرشيدية املغرب

السيد بدر الطيوبي عنوانه(ا))الحي)

الإلداري لسد موالي بوشتى تغبالوت)

جماعة الواد تطوان))93222)تطوان)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)321.

15I

STE FIDUCONFIANCE

 FRIGO FES LAHLOU(            

(SFFL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt

 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

 FRIGO(FES(LAHLOU (SFFL)  

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 5 طريق 
رتس املاء، مقابل هولسيم فاس - 

32222 فاس املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.455(9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 يونيو) ((5 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

مقاو1 تعبئة وتغليف..
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (15 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)2)2)/164).

16I

)اشرف مكتب):)املحاسبة و دراسة املشاريع))لالستاذ)

 call Management technologie et(اسليماني

services

STE GUIR VALLEY SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

اشرف مكتب : املحاسبة و دراسة 
 call املشاريع  لالستاذ اسليماني
 Management technologie et

services
رقم 12 زنقة موريتانيا الواد االحمر 
الرشيدية الطابق االو1 و الثاني، 

222)5، الرشيدية املغرب
  STE GUIR VALLEY SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : زنقة عبد 
املومن رقم 22) بودنيب  - 152)5 

بودنيب املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.9451

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((2(2 شتنبر) (15 في) املؤرخ 
 STE GUIR VALLEY SARL حل)
شركة ذات مسؤولية محدودة) ( (AU
ذات الشريك الوحيد مبلغ رتسمالها)
مقرها) وعنوان  درهم  (122.222
اإلجتماعي زنقة عبد املومن رقم)22) 
املغرب) بودنيب  (5(152 (- ( بودنيب)

نتيجة لعدم السيولة)
املنافسة القوية)

إلى) للولوج  االستطاعة  عدم 
الصفقات العمومية)..

و عين:
السيد(ة))معاد))املاحي و عنوانه(ا))
بودنيب) النعام  واد  السهلي  قصر 
(ة)) 152)5)بودنيب املغرب كمصفي)

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)15)شتنبر)2)2))وفي زنقة عبد)
 5(152 (- بودنيب) ((22 رقم) املومن 

بودنيب املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)2)2)/52).
17I

FIDUICAIRE FTAH CONSULTING

  STE AMANALLAH
  DE  PROMOTION

IMMOBILIÈRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FIDUICAIRE FTAH
CONSULTING

 N°11 R.ABASS(LAMSAADI  KIS
   BEN(MOUSSA   2ETG(B/N°6 VN

FES ، 30000، FES(MAROC
  STE(AMANALLAH  DE

   PROMOTION  IMMOBILIÈRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزئة  

اهالن طريق  ايموزار  اقامة  عثمان   
   I 30000 FES .شقة  4   فاس

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.(3341

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) ((2(2 شتنبر) (22 في) املؤرخ 
  STE AMANALLAH  DE حل)
   PROMOTION( ( IMMOBILIÈRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
رتسمالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها) وعنوان  درهم  (122.222
طريق)) اهالن  ( تجزئة) اإلجتماعي 
   4 ( شقة) ( ( عثمان) ( اقامة) ( ايموزار)
املغرب نتيجة) ( ( (I 32222 FES فاس.)

اللكساد))االقتصادي.
و عين:

و) ازملاط  ( سعيد) السيد(ة))
الكولومب)) ( تجزئة) ((4 عنوانه(ا))

   FES 32222 ( )فاس) ايموزار) ( ( طريق)
املغرب))كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
تجزئة)) وفي  ((2(2 شتنبر) (22 بتاريخ)
اهالن طريق))ايموزار))اقامة))عثمان)))
شقة))4)))فاس.)-)FES 32222)))املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (27 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)2)2)/569).
12I

LOGARITHME

COTE HABITAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LOGARITHME
 Rés hivernage entree B

 app 9 1ere(étage(AVENUE
 MOHAMED 6، 40000،
MARRAKECH MAROC

COTE HABITAT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي االقامة 
الشتوي مدخل ب الطابق االو1 

شقة رقم9 مكتب رقم3 شارع محمد 
السادس - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
126569

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) ((7
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 COTE (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.HABITAT
إنجاز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وإنشاء)مخططات ملشاريع البناء).
االقامة) (: املقر االجتماعي) عنوان 

االو1) الطابق  ب  مدخل  الشتوي 

شقة رقم9)مكتب رقم3)شارع محمد)

السادس)-)42222)مراكش املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: دجيها) رشيد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) دجيها  رشيد  السيد 

  6 رقم) شقة  (( عمارة) السعادة  دار 

42222)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) دجيها  رشيد  السيد 

  6 رقم) شقة  (( عمارة) السعادة  دار 

42222)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)115657.

19I

ديوان الخدمات

STE SERVICES CHMICHA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان الخدمات

شارع محمد الخامس رقم 94 سيدي 

قاسم ، 16222، سيدي قاسم 

املغرب

STE SERVICES CHMICHA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الليمون ب 421 الطابق الثاني 
بلقصيري - )1615 مشرع بلقصيري 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3(1
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في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) ((4

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SERVICES CHMICHA

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين

النقل السياحي

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الثاني) الطابق  (421 ب) الليمون 

)1615)مشرع بلقصيري) (- بلقصيري)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد محمد شميشة)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد شميشة عنوانه(ا))

الثاني) الطابق  (421 ب) الليمون  حي 

بلقصيري) مشرع  (1615( بلقصيري)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد شميشة عنوانه(ا))

الثاني) الطابق  (421 ب) الليمون  حي 

بلقصيري) مشرع  (1615( بلقصيري)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) ( بلقصيري) بمشرع  االبتدائية 

17)شتنبر)2)2))تحت رقم))12.

(2I

ديوان الخدمات

STE JIHAD GHARB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان الخدمات
شارع محمد الخامس رقم 94 سيدي 

قاسم ، 16222، سيدي قاسم 
املغرب

STE JIHAD GHARB شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي رقم 122 سيدي قاسم - 
16222 سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(2593

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) ((7
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JIHAD GHARB
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعدات الفالحية.
الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- قاسم) سيدي  (122 رقم) الصناعي 

16222)سيدي قاسم املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد فيصل بلهداوي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد فيصل بلهداوي عنوانه(ا))
زيرارة) الشبانات  الرشاد  تعاونية 

16222)سيدي قاسم املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فيصل بلهداوي عنوانه(ا))

زيرارة) الشبانات  الرشاد  تعاونية 

16222)سيدي قاسم املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

شتنبر)2)2))تحت رقم)96).

(1I

CAGECO

GHITA CUIR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

CAGECO

9) شارع محمد السادس عمارة ف) 

الرقم 12 الدار البيضاء ، 2522)، 

الدارالبيضاء املغرب

GHITA CUIR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي منطقة 

صناعية حي موالي رشيد زنقة )2 

رقم 57/56 - 2662) الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري  

.361225

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) ((2(2 شتنبر) (27 في) املؤرخ 

املصادقة على):

خديجة براحي) (ة)) تفويت السيد)

تصل) من  اجتماعية  حصة  (1.222

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222

شتنبر) (27 بتاريخ) براحي  مصطفى 

.(2(2

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742127.

((I

STE FIDUCONFIANCE

BRAINY SOFTWARE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt

 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

BRAINY SOFTWARE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي برج 

كريستا1 1 الطابق 12 شارع 

املوحدون كازا مارينا بيزنس الدار 

البيصاء - 2222) الدار البيصاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

473747

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) ((6

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BRAINY SOFTWARE

مبرمج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

,محلل,مصمم املعلوميات).

برج) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع) (12 الطابق) (1 كريستا1)

الدار) بيزنس  مارينا  كازا  املوحدون 

البيصاء)) الدار  ((2222 (- البيصاء)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: عاد1) النفي�سي  السيد 

حصة بقيمة)52.222)درهم للحصة).

السيدة بوحاج كنزة)):))22))حصة)

بقيمة)2.222))درهم للحصة).
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((: ( مرقطاني حرية) علمي  السيدة 
درهم) (32.222 بقيمة) حصة  (322

للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
النفي�سي عاد1 عنوانه(ا)) السيد 
بدر)) حي  الدغمي  العربي  زنقة  (73

32222)فاس املغرب.
عنوانه(ا)) ( كنزة) بوحاج  السيدة 
عين) طريق  الرياض  تجزئة  (125

الشقف))32222)فاس املغرب.
حرية) مرقطاني  علمي  السيدة 
عنوانه(ا))زنقة حسان بن ثابث اقامة)
الزهراء)شقة رقم)16)املدينة الجديدة))

32222)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
النفي�سي عاد1 عنوانه(ا)) السيد 
بدر)) حي  الدغمي  العربي  زنقة  (73

32222)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (2 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)747527.
(3I

CABINET BOUZIDI

BALLOUT LOGISTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 5)1 
الناظور ، 222)6، الناظور املغرب

BALLOUT LOGISTIC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ابن 
خلدون العروي - 222)6 ناظور 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.19235

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)17)شتنبر)2)2))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«شارع ابن خلدون العروي)-)222)6 

التيجاري) «مركز  إلى) املغرب») ناظور 

بويلغمان رقم)9))شارع محمد خامس)

العروي)-)222)6)ناظور))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)5))شتنبر)

2)2))تحت رقم)22)3.

(4I

CABINET BOUZIDI

WAFA MEUBLES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CABINET BOUZIDI

عند مكتب البوزيدي ص.ب 5)1 

الناظور ، 222)6، الناظور املغرب

WAFA MEUBLES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الصناعي سلوان - 222)6 ناظور 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.13425

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 شتنبر) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):

غوداني) يزيد  (ة)) السيد) تفويت 

تصل) من  اجتماعية  حصة  (999

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222

شتنبر) (22 بتاريخ) غوداني  ميمون 

.(2(2

غوداني) يزيد  (ة)) السيد) تفويت 

 1.222 1)حصة اجتماعية من تصل)

جعدار) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

فتيحة بتاريخ)22)شتنبر)2)2).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)5))شتنبر)

2)2))تحت رقم)21)3.

(5I

الفيروز

كرمداو  ميد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الفيروز

الزنقة ) الرقم 1 حي الصافي برشيد 

، 6122)، برشيد املغرب

كرمداو  ميد شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 11 

بوتيك 9 رياض بن الشايب.برشيد - 

6122) برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13917

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) (1(

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)كرمداو))

ميد.

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

التغدية) ومنتجات  -البارافارما�سي 

املتوازنة

-املنتجات العالجية

-شراء)و بيع املنتجات شبه الطبية.

عنوان املقر االجتماعي):)اقامة)11 
(- رياض بن الشايب.برشيد) (9 بوتيك)

6122))برشيد املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: محمد) ( السيد حافظي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

محمد عنوانه(ا)) ( السيد حافظي)
يوسف.برشيد) موالي  زنقة  (62

6122))برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

محمد عنوانه(ا)) ( السيد حافظي)
يوسف.برشيد) موالي  زنقة  (62

6122))برشيد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

5))غشت) بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2)2))تحت رقم)2)2)/9)11.

(6I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

IMRABTEN CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE

SNC

 RUE(LAFAYETTE 2éme .52

 ETAGE(TANGER، 90000،

TANGER MAROC

IMRABTEN CASH  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

تماسينت امرابطن-الحسيمة  - 

222)3 الحسيمة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

634

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (32

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. IMRABTEN CASH
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تاجر مع) (: غرض الشركة بإيجاز)
مؤسسة مالية والتموين.

مركز) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- ( امرابطن-الحسيمة) تماسينت 

222)3)الحسيمة))املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: محمد) الزناكي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 1222 (: محمد) الزناكي  السيد 

بقيمة)122)درهم.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ( الزناكي محمد) السيد 
امرابطن-الحسيمة)) تماسينت  مركز 

222)3)الحسيمة املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( الزناكي محمد) السيد 
امرابطن-الحسيمة)) تماسينت  مركز 

222)3)الحسيمة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)3137.
(7I

DWELLING

REGIME ET FITNESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DWELLING
 AV YOUSSEF IBNOU 5

 TACHEFINE 2EME(ETG(APPT
 3 TANGER(RESD(LA(PLAGE،

90000، TANGER(MAROC
REGIME ET FITNESS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 شارع 
يوسف ابن تاشفين اقامة الشاطئ 
الطبق ) الشقة رقم 3 - 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

122199

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.REGIME ET FITNESS

منتجع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والحالقة) التجميل  وصالون  صحي 

ونادي اللياقة البدنية.

شارع) (5 (: عنوان املقر االجتماعي)

الشاطئ) اقامة  تاشفين  ابن  يوسف 

 92222  -  3 رقم) الشقة  (( الطبق)

طنجة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)122)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

1.222)حصة) ( (: السيدة منى رامي)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

زنقة) السيدة منى رامي عنوانه(ا))

البيضاء) الدار  االلفة  (( رقم) (1(5

)2)2))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

زنقة) السيدة منى رامي عنوانه(ا))

البيضاء) الدار  االلفة  (( رقم) (1(5

)2)2))الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بطنجة))بتاريخ)-)تحت رقم)-.

(2I

Afifa(BELHANA

INTAX ADVISORY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

Afifa(BELHANA
شارع 11 يناير٬ عمارة ادرار٬1 
الطابق االو٬1 مكتب رقم 3 حي 
الداخلة، 22262، ٲكادير٬ املغرب
INTAX ADVISORY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
٬707 رقم ٬1547 حي القدس - 

2)722 العيون٬ املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(6691

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)22)يونيو)2)2))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«تجزئة)٬707)رقم)٬1547)حي القدس)
- 2)722)العيون٬)املغرب»)إلى)«شارع)
جبل طارق٬)رقم)٬286)حي الوحدة))2  

- 72212)العيون٬))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
17)شتنبر) االبتدائية بالعيون))بتاريخ)

2)2))تحت رقم)2)2)/124).

(9I

RADFID

LA CLE D›OR PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

RADFID
 ROCHES NOIRES

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

LA CLE D›OR PRIVEE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
سفيان رقم 11 سيدي معروف  - 

2222) الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1677(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)4))يوليوز)2)2))تقرر حل)

 LA شركة ذات املسؤولية املحدودة)

مبلغ رتسمالها) ( (CLE D’OR PRIVEE

مقرها) وعنوان  درهم  (3.522.222

 11 رقم) سفيان  تجزئة  اإلجتماعي 

الدار) ((2222 (- ( معروف) سيدي 

عدم) (: (1 نتيجة  املغرب  البيضاء)

تحقيق ار8اح.

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

(- ( معروف) سيدي  (11 رقم) سفيان 

2222))الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

   YVES GEORGES السيد(ة))
زنقة) (33 عنوانه(ا)) و  (GIUDICELLI

 (2222  6 حسن السقطاني الطابق)

(ة)) كمصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)744626.

32I

PF EXPERTS

TRIBALISTE.COM
إعالن متعدد القرارات

PF EXPERTS

)3 زنقة ابن عطية, عمارة بنعبد 

الرازق , كليز مراكش ، 42222، 

مراكش املغرب

TRIBALISTE.COM «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: محل7)  

الطابق السفلي طريق امزميز  - 

42222  مراكش  املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.6267
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بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((2(2 14)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
الوحيد) املساهم  يقرر  مايلي:)
)لشركته على النحو التالي:- التعديل)
والسلع) املنتجات  وتسويق  تطوير 
الخدمات) تقديم  (- اإلنترنت) على 
وخدمات) (، ,والتغليف) اللوجستية)
واستيراد) بيع  (- العالمات) وضع 
من) والبضائع  املواد  جميع  وتصدير 

تي نوع
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
 TRIBALISTE.COM SAS(تبيع شركة
مائة) بقيمة  سهم)) (122) مائة سهم)
درهم)(122)درهم))لكل منهما)،)بسعر)
12222)درهم وزعت بين السيد ناصر)

زريويل والسيد منصف بلقزيز
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:))
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

SARL(إلى(SARL AU
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
مسؤولية) ذات  شركة  تشكيل  تم 
السيد) املوقعين  قبل  من  محدودة 
ناصر زريويل))والسيد منصف بلقزيز.
على) ينص  الذي  (:( رقم) بند 
الوحيد) املساهم  يقرر  مايلي:)
)لشركته على النحو التالي:- التعديل)
والسلع) املنتجات  وتسويق  تطوير 
الخدمات) تقديم  (- اإلنترنت) على 
وخدمات) (، ,والتغليف) اللوجستية)
واستيراد) بيع  (- العالمات) وضع 
من) والبضائع  املواد  جميع  وتصدير 

تي نوع
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:))
توزيع راسما1 الشركة النقدي بقيمة)
زريويل) ناصر  للسيد  ( 9522درهم)

و522)درهم للسيد منصف بلقزيز
على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 
ينقسم) ( الشركة) راسما1  ( مايلي:)
 122 اسمية) بقيمة  سهم  (122 الى)
:95سهم للسيد ناصر زريويل) درهم)

و5سهم للسيد منصف بلقزيز
على) ينص  الذي  (:1( رقم) بند 

زريويل) ناصر  السيد  تعيين  ( مايلي:)
وتوقيعه) محدودة  غير  لفترة  كمدير 

اجباري إللزام الشركة)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((9 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم))11523.
31I

societe menara marrakech conseil plus

SOCIETE ADLOUNE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 societe menara marrakech
conseil plus

 resdidence(dar(saada(II(IMM. 15
 BUREAU(N°1 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
SOCIETE ADLOUNE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الياسمين ) رقم 122  - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
126975

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (14
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE ADLOUNE
مقهي) (1- (: غرض الشركة بإيجاز)

ومحل للوجبات الخفيفة
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 42222  -   122 رقم) (( الياسمين)

مراكش املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( السيد عدلون عثمان)
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( السيد عدلون عثمان)
141)امرشيش)) ح م زنقة الشيخ رقم)

42222)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( السيد عدلون عثمان)
ح م زنقة الشيخ رقم)141))امرشيش))

42222)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
26)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)116252.
3(I

CABINET KHACHIM

ABDOMAY TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET KHACHIM
 N°9 LOT(MABROUKA(BIR
 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC
ABDOMAY TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 2) 

الطابق ارو1 بلوك G1 اوالد اوجيه - 
14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56433

 12 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 شتنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ABDOMAY TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين
النقل املدر�سي

نقل البائع
شراء،)بيع و كراء)وسائل النقل)

استيراد وسائل النقل).
 (2 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
الطابق ارو1 بلوك)G1)اوالد اوجيه)-)

14222)القنيطرة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد منصيف حيدة)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد منصيف حيدة عنوانه(ا))
26)زنقة ابن بطوطة شقة))2 14222 

القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد منصيف حيدة عنوانه(ا))
26)زنقة ابن بطوطة شقة))2 14222 

القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)3121.
33I

METREK COMPTA PRO

T.LINA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV MED
 V 1ER(ETAGE(N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC
T.LINA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الليمون بلوك 11 رقم 14 - 22)14 
سيدي سليمان املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(427
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((2(2 شتنبر) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الدين) عالء) (ة)) السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (522 بنيفر)
السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222 تصل)
 22 (ة))عبد الرحيم مسعودي بتاريخ)

شتنبر)2)2).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بسيدي سليمان))بتاريخ)21 
تكتو8ر)2)2))تحت رقم)2)2)/14).

34I

 centre(de(developpment(profesionnel(des

competences

MASS FISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 centre de developpment
profesionnel(des(competences

 n° 129 avenue(omar(el
 mokhrtar(laayoune، 70000،

laayoune(maroc
MASS FISH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناعية املر�سى العيون - 72222 

العيون املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(5627

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) ((2(2 شتنبر) ((4 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(ة))منتصير))اعمار)
تصل) من  اجتماعية  حصة  (522
(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222
كما1 يحيوي بتاريخ)4))شتنبر)2)2).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)26)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)2)2)/363).

35I

BLEU SKY BUSINESS

CRETA AND JEANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BLEU SKY BUSINESS

 N°203 BD(YACOUB(EL

 MANSOUR 3ème(ETAGE(APT

 N°5 BEAUSEJOUR ، 20200،

CASABLANCA MAROC

CRETA AND JEANS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

(في طور التصفية)

 LOT وعنوان مقرها اإلجتماعي

 N°100 ZONE(INDUSTRIELLE

 BEN M›SIK SIDI OTHMANE

.- 20300 CASABLANCA(MAROC

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(24477

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2)2))تقرر حل) 12)غشت) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) ( ( (CRETA AND JEANS
وعنوان) درهم  (122.222 رتسمالها)

 LOT N°122 اإلجتماعي) مقرها 

 ZONE INDUSTRIELLE BEN

 M’SIK SIDI OTHMANE - (2322

CASABLANCA MAROC)نتيجة 1):)

 L’impossibilité pour la société de

. trouver des marches

 LOT ب) التصفية  مقر  حدد  و 

 N°122 ZONE INDUSTRIELLE

 BEN M’SIK SIDI OTHMANE -

 .(2322 CASABLANCA MAROC

و عين:

  MOHAMED ( السيد(ة))

 N°12 RES ( و عنوانه(ا)) (ASSOULI

 RYAD EL HAMD CALIFORNIE

 CASA (2(22  CASABLANCA

MAROC)كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)1))746.
36I

 comptable(agrée*(centre(d’affaire(la*

compétence

LIGNE FITNESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 comptable(agrée* centre*
d›affaire(la(compétence

 lot(viadici; res(rania;imm(e; appt
 6. 2ieme(etage; ain(harrouda

 ; mohammedia ، 28630،
mohammedia maroc

LIGNE FITNESS  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  تجزئة 
االمان )6 تقاطع زنقة الزو8ير ابن 

عوام وزنقة ابن رشيد 2452) الدار 
البيضاء - 52)2) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري :  
472129

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) ((1
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LIGNE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. FITNESS
غرض الشركة بإيجاز):)التجارة..

تجزئة) ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ابن) الزو8ير  زنقة  تقاطع  (6( االمان)
عوام وزنقة ابن رشيد)2452))الدار)
البيضاء) الدار  ((2(52 (- البيضاء)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 52.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: بوشابة) مصعب  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مصعب بوشابة عنوانه(ا))

 .(6( ٠رقم) البيضاء) ( القدس) حي 

 (2612 البيضاء) الدار  البرنو�سي 

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مصعب بوشابة عنوانه(ا))

٠رقم) حي القدس مجموعة البيضاء)

البيضاء) الدار  البرنو�سي  (.(6(

2612))الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

غشت)2)2))تحت رقم)-.

37I

 comptable(agrée*(centre(d’affaire(la*

compétence

 NOUR AL FIRDAWS

VOYAGES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 comptable(agrée* centre*

d›affaire(la(compétence

 lot(viadici; res(rania;imm(e; appt

 6. 2ieme(etage; ain(harrouda

 ; mohammedia ، 28630،

mohammedia maroc

 NOUR AL FIRDAWS VOYAGES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي سال,سعيد 

حجي, إقامة فا1 فلوري 1, عمارة 6, 

املحل رقم 17  - 11162 سال املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.473243
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)22)شتنبر)2)2))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

«سال,سعيد حجي,)إقامة فا1 فلوري)

1,)عمارة)6,)املحل رقم)17  - 11162 

املستقبل) «اقامة  إلى) املغرب») سال 

شقة)))عمارة)C121B GH 3B))سيدي)

معروف الدار البيضاء)-)2152))الدار)

البيضاء))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)746963.

32I

بوليفيد

 DOUKKALA ZEMAMRA
ENERGY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

بوليفيد

شارع محمد السادس اقامة دار 

ملان، 4222)، الجديدة املغرب

 DOUKKALA ZEMAMRA

ENERGY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 4 

 C2 - 24200 املنطقة الصناعية

الزمامرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(241

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) ((5

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 DOUKKALA ZEMAMRA

.ENERGY
غرض الشركة بإيجاز):)بيع الزيون)

و املحروقات بالتقسيط.

 4 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 C( - (4(22 الصناعية) املنطقة 

الزمامرة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 422.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد اد عي�سى محماد عنوانه(ا))
47)حي االمل زمامرة)22)4))الزمامرة)

املغرب.
السيد اد عي�سى سعيد عنوانه(ا))
الزمامرة) ((4(22 ( االمل) حي  (49

املغرب.
بوشعيب) عي�سى  اد  السيد 
 (4(22 ( االمل) حي  (49 عنوانه(ا))

الزمامرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اد عي�سى محماد عنوانه(ا))
47)حي االمل زمامرة)22)4))الزمامرة)

املغرب
السيد اد عي�سى سعيد عنوانه(ا))
49)حي االمل))22)4))الزمامرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بنور) بسيدي  االبتدائية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)3776.
39I

cabinet(comptable(aziz

STE RAZAKI ELEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet(comptable(aziz
) زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 2452)، الدارالبيضاء املغرب
STE RAZAKI ELEC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

إقامة الكورنيش رقم ) شقة 1 
زنقة ركراكة بوركون - 2226) 

الداراالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

474443

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RAZAKI ELEC

:)بيع املواد) غرض الشركة بإيجاز)

الكهر8ائية.

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الكورنيش رقم)))شقة)1)زنقة ركراكة)

الداراالبيضاء) ((2226 (- بوركون)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عاد1 رزاقي):))1.222)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) رزاقي  عاد1  السيد 

  59 رقم) (5( بلوك) عثمان  سيدي 

2722))الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) رزاقي  عاد1  السيد 

  59 رقم) (5( بلوك) عثمان  سيدي 

2722))الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)426)).

42I

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

AL NOUR IRAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

132 شارع املتنبي الطابق ) ، 

3222)، بني مال1 املغرب

AL NOUR IRAS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي سوق 
السبت توالد النمة  الطابق ارو1 

شقة رقم ) اقامة 62  حي الفرح 

تجزئة العزراوي ) - 3552) فقيه 

بن صالح املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

133

 (9 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 غشت)

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NOUR IRAS

ارشغا1) (: غرض الشركة بإيجاز)

منعش) (- اررا�سي) -مجهز  املختلفة)

عقاري.
سوق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ارو1) الطابق  ( النمة) توالد  السبت 

الفرح) حي  ( (62 اقامة) (( رقم) شقة 

تجزئة العزراوي)) - 3552))فقيه بن)

صالح املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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    I 363152((((السيد رازيق عزراوي

درهم) (122 بقيمة) حصة  (:( ( 1.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( السيد رازيق عزراوي)

 (3552 ( سوق السبت حي االنبعاث)

سوق السبت املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( السيد رازيق عزراوي)

 (3552 ( سوق السبت حي االنبعاث)

سوق السبت املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسوق السبت اوالد النمة))

بتاريخ)2))شتنبر)2)2))تحت رقم)72.

44I

FIBEN

 CLINIQUES DES ANGES

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين ممثل قانوني للشركة

FIBEN

 HASSANIA 1 EL(ALIA 5(7

 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC

  CLINIQUES DES ANGES SARL

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 

 Boulevard(Mohamed(Zafzaf

 Sidi(Moumen(El(Bernoussi -

2612) الدار البيضاء املغرب.

«تعيين ممثل قانوني  للشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.359967

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

وتبعا) ((2(2 يوليوز) (26 في) املؤرخ 

تعيين) تقرر  الحالي  املسير  الستقالة 

املمثل(ين))القانوني(ين):)

-))زكريا عبد الفتاح

 CLINIQUES DES ANGES  -  

املسؤولية) ذات  شركة  ( (SARL

املحدودة الكائن مقرها اإلجتماعي ب:)

 Boulevard(Mohamed(Zafzaf(Sidi

 Moumen El Bernoussi (2612

الدار البيضاء)املغرب
عند) التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء:)359967

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742295.

45I

sabahinfo

    كلينيك الريحان
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

sabahinfo

 N° 70 pole(socio-economique

 el(kelaa(des(sraghna ، 43000، el

kelaa des sraghna maroc

:    كلينيك الريحان    شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم ))15 

حي الهناء II عمارة رقم 11 قـلـعـة 

السراغــنة 43222 قـلـعـة السراغــنة 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(597

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)23)شتنبر)2)2))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
عمارة رقم) (II حي الهناء) (15(( «رقم)

قـلـعـة) (43222 السراغــنة) قـلـعـة  (11

«تجزئة) إلى) املغرب») السراغــنة 

قـلـعـة) ( ((1-((-(3 رقم) الريحان 

السراغــنة)) قـلـعـة  (43222 السراغــنة)

املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة))بتاريخ)25 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)2)2)/5)).

46I

امغار عبد الغافور

MONYOU IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
1 الطابق االو1 تطوان ، 93222، 

تطوان املغرب
MONYOU IMMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي احريق 
شارع املنزه رقم 112 مرتيل - 93152 

مرتيل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(7697

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MONYOU IMMO
غرض الشركة بإيجاز):)التخفيض)

العقاري).
عنوان املقر االجتماعي):)حي احريق)
شارع املنزه رقم)112)مرتيل)-)93152 

مرتيل املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 122 ( (: يونس) احدوش  السيد 

حصة بقيمة)1.222)درهم للحصة).
 122 (: يونس) احدوش  السيد  (

بقيمة)1.222)درهم.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد احدوش يونس عنوانه(ا))

حي احريق شارع طارق بن زياد زنقة)

)2)مرتيل)93152)مرتيل املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد احدوش يونس عنوانه(ا))

حي احريق شارع طارق بن زياد زنقة)

)2)مرتيل)93152)مرتيل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاريخ)25)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)4671.

47I

MOORISH

PREST’DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 2222)، الدار البيضاء املغرب

PREST›DESIGN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 412 شارع 

الزرقطوني إقامة حماد الطابق 

ارو1 رقم  1 - 2222)  الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

474721

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PREST’DESIGN

الديكور) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصميم) وتخطيط  الداخلي 

املساحات.
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 412 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع الزرقطوني إقامة حماد الطابق)

ارو1 رقم))1 - 2222)))الدار البيضاء)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 342 ( (: اهللا) سعد  رضا  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 332 ( (: ( السيد عصام العبدالوي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 332 ( (: معروس) بو8كر  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد رضا سعد اهللا عنوانه(ا))

5الشقة)) ( الطابق) الفرات  6زنقة 

12اقامة الحديقة املعاريف)))2222) 

الدار البيضاء)املغرب.

العبدالوي)) عصام  السيد 

 ( ط) بيراناس  6زنقة  عنوانه(ا))

البيضاء) الدار  ((2222 املعاريف)

املغرب.

عنوانه(ا)) معروس  بو8كر  السيد 

 ( ش) (1 زنقة عبد هللا راجع ط) (57

البيضاء) الدار  ((2222 املعاريف)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رضا سعد اهللا عنوانه(ا))

5الشقة)) ( الطابق) الفرات  6زنقة 

12اقامة الحديقة املعاريف)))2222) 

الدار البيضاء)املغرب

العبدالوي)) عصام  السيد 

 ( ط) بيراناس  6زنقة  عنوانه(ا))

البيضاء) الدار  ((2222 املعاريف)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742591.

42I

FIDUCIAIRE AL QODS

SMILEY PHARM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE SMILEY  : تاسيس شركة
 PHARM SARL.AU

املقر االجتماعي . اقامة البرج ملتقى 
شارع محمد الخامس و شارع الجيش 

امللكي الطابق 2 رقم 1  بني مال1 
رقم التقييذ  بالسجل التجاري 

12495
بتاريخ) عرفي  عقد  ( ( بمقت�سى)

(2/29/(2(2
ارسا�سي) القانون  إعداد  تم 
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

تحمل الخصائص التالية).
STE SMILEY PHARM(:(تسمية

البرج) اقامة  ( (: االجتماعي) املقر 
ملتقى شارع محمد الخامس و شارع)
بني) ( (1 رقم) (2 الجيش امللكي الطابق)

مال1
الغرض):)

•)بيع املنتوجات شبه صيدالنية)
•)مواد التجميل

•)التجارة االلكترونية
•)االستيراد و التصدير)

  122222.22 (: الشركة) راسما1 
حصة) (1222 الى) مقسم  درهم 

اجتماعية قيمتها)122)درهم)
السيد))):))))نبيل اصوفي)
مدة الشركة):)))99)سنة)

املسيراالو1)):))))نبيل اصوفي
باملحكة) القانوني  االيداع  تم  (
  6(6 االبتداءية ببني مال1 تحت رقم)

بتاريخ)2/12/21)2)
49I

STE MORO BEN

  STE COTE FONCIER 
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

                STE COTE FONCIER SARL AU 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

املساهم الواحد 

عنوان مقرها االجتماعي شارع 
الزرقطونى رقم 195 الطابق 5 
الدارالبيظاء تنفا املغرب 2222)
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة املساهم الواحد  

الرقم التقييد في السجل التجاري 
313215

 (9 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شنبر214) 

سآ�سى) تال  القانون  إعداد  تم 
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
التالية)) باملميزات  ( الواحد) املساهم 
شكل الشركة))شركة ذات املساهمة)

املحدودة املساهم الواحد))
 STE COTE ( الشركة) تسمية 

FONCIER SARL AU
باجاز)) الشركة  غرض 

مستشارعقارى))
شارع) االجتماعي  املقر  عنوان 
 5 الطابق) (195 رقم) الزرقطونى 

الدارالبيظاء)تنفا)2222))املغرب
اجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة)99)سنة
 52.  222 الشركة) رتسما1  مبلغ 

درهم)
رزق) السيد عمر  ( كالتالي) مقسم 
 322 عنوانه شارع الزرقطونى الرقم)

الدارالبيطاء)222))املغرب)
والعائلية) الشخصية  االسماء)
السيد عمر) ( ومواطن مسير الشركة)
رزق عنوانه شارع الزرقطونى الرقم)

322)الدارالبيطاء)2222))املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بالدارالبيطاء) التجارية 
الرقم) تحت  ((214 تكتو8ر) ((4

    6569/662(
52I

FIGENOUV

AMAL LILOMRANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 52252، مكناس املغرب

AMAL LILOMRANE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي س 197 

الوفاء 1 و ) متجر رقم 21 - 52252 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

49((9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  ((2(2 يناير) ((2

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AMAL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.LILOMRANE

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.

 197 :)س) عنوان املقر االجتماعي)

الوفاء)1)و)))متجر رقم)21 - 52252 

مكناس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: لحسن) باكريم  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) لحسن  باكريم  السيد 

 5((52 تنجداد) عاصم  ايت  قصر 

كلميمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) لحسن  باكريم  السيد 

 5((52 تنجداد) عاصم  ايت  قصر 

كلميمة املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (32 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2)2))تحت رقم)447.

51I

MOHAMED BENNIS

سرفيس علوي إي كونسور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOHAMED BENNIS

 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN ، 93040، TETOUAN

MAROC

سرفيس علوي إي كونسور شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

حد بني رزين - الطريق الرئيسية - 

91222 شفشاون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1497

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) (14

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

سرفيس علوي إي كونسور.

صيانة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
توازن) معادلة  و  غسل  و  إصالح  و 

السيارات.

عنوان املقر االجتماعي):)مركز حد)

بني رزين)-)الطريق الرئيسية)-)91222 

شفشاون املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد ر�سى العلوي):))52) 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد جما1 الدين العلوي):))52) 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 (52 ( (: العلوي) يسرى  السيدة 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 (52 ( (: السيد اسماعيل العلوي)
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

العلوي) ر�سى  محمد  السيد 
إقامة) (- الشرفاء) شارع  عنوانه(ا))
تطوان) (932(2  1 ط) (- الشرفاء)

املغرب.
العلوي) الدين  جما1  السيد 
زنقة) (- صابرين) تجزئة  عنوانه(ا))
 92262  6 رقم) (- العقاب) معركة 

طنجة املغرب.
السيدة يسرى العلوي عنوانه(ا))
تجزئة صابرين)-)زنقة معركة العقاب)

-)رقم)6 92262)طنجة املغرب.
العلوي) اسماعيل  السيد 
زنقة) (- صابرين) تجزئة  عنوانه(ا))
 92262  6 رقم) (- العقاب) معركة 

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العلوي) ر�سى  محمد  السيد 
إقامة) (- الشرفاء) شارع  عنوانه(ا))
الشرفاء)-)ط)1 2)932)تطوان املغرب
العلوي) الدين  جما1  السيد 
زنقة) (- صابرين) تجزئة  عنوانه(ا))
 92262  6 رقم) (- العقاب) معركة 

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ) ( بشفشاون) االبتدائية 

غشت)2)2))تحت رقم)2)2)/79.
5(I

F.M CONSULTING

برميتي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

F.M CONSULTING
 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME(ETAGE(APPT.2 N°54
 CASABLANCA ، 20130،

CASABLANCA MAROC

برميتي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم ))1، 

 ،A شارع تنفا الطابق السابع رقم

الدارالبيضاء - 2372) الدارالبيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33(3(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في))2)يوليوز)2)2))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

«رقم)))1،)شارع تنفا الطابق السابع)

 (2372 (- الدارالبيضاء) (،A رقم)

الدارالبيضاء)املغرب»)إلى)«مكتب رقم)

مشروع) (،5 الطابق) (D عمارة) (،17D

بوسكورة) طريق  ووركس،) غرين 

(- الدارالبيضاء) معروف  سيدي 

2)25))الدارالبيضاء))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)745221.

53I

F.M CONSULTING

أكوابليتا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

F.M CONSULTING

 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME(ETAGE(APPT.2 N°54

 CASABLANCA ، 20130،

CASABLANCA MAROC

تكوابليتا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 

11 يناير، الطابق ارو1 شقة 169، 

الدارالبيضاء - 2222) الدارالبيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.461123

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)4))غشت)2)2))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ارو1) الطابق  يناير،) (11 شارع) (75»

 (2222 (- الدارالبيضاء) (،169 شقة)

«املنزه،) إلى) املغرب») الدارالبيضاء)
شارع) (،7 رقم) (C عمارة) (1 م.س)

موالي رشيد،) عبدالقادر صحراوي،)

2662))الدارالبيضاء)) الدارالبيضاء)-)

املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)35)745.

54I

STE KHARBOUCHI ISMAIL SARL.AU

 SOCIETE KHARBOUCHI

ISMAIL SARL.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE KHARBOUCHI ISMAIL

SARL.AU

 ABRAJA ZAYTOUN MHAMID

 MARRAKECH ABRAJA

 ZAYTOUN MHAMID

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 SOCIETE KHARBOUCHI ISMAIL

SARL.AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 26 

بإقمة تبراج الزيتون رقم 41 محاميد 

مراكش - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1253(7

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE KHARBOUCHI ISMAIL

.SARL.AU
خياطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ارفرشة و التأثيث.
 26 عنوان املقر االجتماعي):)محل)
بإقمة تبراج الزيتون رقم)41)محاميد)

مراكش)-)42222)مراكش املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
((: الخر8و�سي) ( السيد عبد الرحيم)
122)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الخر8و�سي) ( الرحيم) عبد  السيد 
رقم) (( تاسلطانت) تجزئة  عنوانه(ا))
مراكش) (42222 مراكش) سيبة  (12

املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الخر8و�سي) ( الرحيم) عبد  السيد 
رقم) (( تاسلطانت) تجزئة  عنوانه(ا))
مراكش) (42222 مراكش) سيبة  (12

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((2 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)4549.
55I

الحسين فاضيل

LOCAGISTICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الحسين فاضيل
مكتب رقم 15، املجمع املنهي ،تجزئة 
) شارع عال1 الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 42222، مراكش 
املغرب

LOCAGISTICS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  

اقامة النجد E(22، رقم)2 

اكيوض،مراكش - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

126535

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LOCAGISTICS

غرض الشركة بإيجاز):)الخدمات)

السينمائية) لألنشطة  اللوجستيكية 

والبضائع،و) املواد  نقل  والحفالت،)

استيراد وتصدير.

االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم)2  (،E(22 النجد) اقامة  ( (:

مراكش) (42222 (- اكيوض،مراكش)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد اباكرام يوسف)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اباكرام يوسف عنوانه(ا)))

ش) عمارة  (9 شقة) (3 نفيس) تجزئة 

شارع عال1 الفا�سي)،مراكش)42222 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اباكرام يوسف عنوانه(ا)))

ش) عمارة  (9 شقة) (3 نفيس) تجزئة 

شارع عال1 الفا�سي)،مراكش)42222 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)2)52.

56I

juris(capitole

NOTORIETY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

juris(capitole

 angle bd Allal ben Abdellah et

 bd(Youssef(ben(Tachfine 4ème

 étg(n° 42 Oujda ، 60000، Oujda

Maroc

NOTORIETY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 

عال1 بن عبد هللا و شارع يوسف 

بن تاشفين الطابق الثاني رقم )) - 

62222 وجدة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(9527

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((219 فبراير) (24 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد)(ة))رضوان مختاري)

تصل) من  اجتماعية  حصة  (522

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222

فبراير) (24 بتاريخ) موساوي  الياس 

.(219

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

تبريل) (23 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

219))تحت رقم)1292.

57I

ائتمانية الشريفي مبارك

 STE توزونت تراف
TOUZOUNTE TRAV

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية الشريفي مبارك

حي الرجافاهلل بلوك س الزنقة 25 
رقم 23 كلميم ، 21222، كلميم 

املعرب

 STE TOUZOUNTE توزونت تراف

TRAV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

املستشفى  - 21226 اسا املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3253

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)توزونت)

.STE TOUZOUNTE TRAV(تراف

االشغا1) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة او البناء

بيع اللوازم املكتبية بالتقسيط.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املستشفى))-)21226)اسا املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
عساوي) الهادي  عبد  السيد 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):



14295 الجريدة الرسميةعدد)5635 - 11)ر8يع ارو1))144 )2))تكتو8ر)2)2)) 

عساوي) الهادي  عبد  السيد 
عنوانه(ا))حي املستشفى))21226)اسا)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عساوي) الهادي  عبد  السيد 
عنوانه(ا))حي املستشفى)21226)اسا)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
5))غشت) بتاريخ) ( االبتدائية بكلميم)

2)2))تحت رقم)21).
52I

ائتمانية الشريفي مبارك

 STE اكرساف تراف
IGUERSSAFE TRAV

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتمانية الشريفي مبارك
حي الرجافاهلل بلوك س الزنقة 25 
رقم 23 كلميم ، 21222، كلميم 

املعرب
 STE IGUERSSAFE اكرساف تراف

TRAV شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
املستشفى - 21226 اسا املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3251

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 STE IGUERSSAFE تراف) اكرساف 

.TRAV
االشغا1) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة او البناء

بيع اللوازم املكتبية بالتقسيط.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املستشفى)-)21226)اسا املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد بزيز محمد):))1.222)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) بزيز محمد عنوانه(ا)) السيد 

اسا) (21226 ( سيدي محمد الشبكي)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حي) بزيز محمد عنوانه(ا)) السيد 

اسا) (21226 الشبكي) محمد  سيدي 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

5))غشت) بتاريخ) ( االبتدائية بكلميم)

2)2))تحت رقم)22).

59I

CORPORATE AUDIT GROUP

LOGIPHAR
إعالن متعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP

445, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم )) ، 2222)، 

casablanca maroc

LOGIPHAR  «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 92، شارع 

نيويورك، تجزئة مورتانيا، املنطقة 

الصناعية البرنو�سي ، - 2222)  

الدار البيضاء   املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(52171

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) ((2(2 25)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
املصادقة على هبة السيدة) مايلي:))
نبيلة العلج)45.222)حصة اجتماعية)

لفائدة السيد نبيل بناني
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
نورا) السيدة  هبة  على  املصادقة 
رافيع)522.))حصة اجتماعية لفائدة)

السيد مصطفى لو8د
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
املصادقة على هبة السيدة السعدية)
اجتماعية) حصة  ((.522 موساوي)

لفائدة السيد عصام فوزي
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
مصطفى) بناني،) نبيل  السادة  قبو1 

لو8د و عصام فوزي كشركاء)جدد
على) ينص  الذي  (:5 رقم) قرار 
و7  (الحصص)) (6 تغيير املواد) مايلي:)
ارسا�سي) القانون  من  (الرتسما1))

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

الحصص
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

الرتسما1
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)746242.
62I

juris(capitole

NOTORIETY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

juris(capitole
 angle bd Allal ben Abdellah et
 bd(Youssef(ben(Tachfine 4ème

 étg(n° 42 Oujda ، 60000، Oujda
Maroc

NOTORIETY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي زاوية 
شارع عال1 بن غبد هللا و شارع 

يوسف بن تاشفين الطابق الثاني 
رقم )) - 62222 وجدة .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(9527

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)24)فبراير)219))تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)«شركة)

ذات املسؤولية املحدودة»)إلى)«شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تبريل) (23 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

219))تحت رقم)1292.

61I

sofoget

NATURA COMPOST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

NATURA COMPOST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 

59 إقامة موالي عبد العزيز و شارع 

موالي عبد العزيز رقم 4 - 14222 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

56151

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NATURA COMPOST

صناعة) ( (: غرض الشركة بإيجاز)

ارسمدة و تحويل املخلفات الغذائية)

و الزراعية.
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إعادة التدويراملخلفات الغذائية و)
الزراعية)).

عنوان املقر االجتماعي):))القنيطرة)
إقامة موالي عبد العزيز و شارع) (59
 14222  -  4 العزيز رقم) موالي عبد 

القنيطرة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 222 ( (: بودال1 مصطفى) ( السيد)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 (22 ( (: بلفازكة) امينة  ( السيدة)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 222 (: بودال1 مصطفى) ( السيد) (

بقيمة)122)درهم.
 (22 (: بلفازكة) امينة  ( السيدة)

بقيمة)122)درهم.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد))بودال1 مصطفى عنوانه(ا))

*** 14222)القنيطرة املغرب.
امينة بلفازكة عنوانه(ا)) ( السيدة)

*** 14222)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد))بودال1 مصطفى عنوانه(ا))

** 14222)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)75)79.

6(I

FLASH ECONOMIE

ROSINTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ROSINTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مقرها اإلجتماعي: 23 زنقة ايت اورير 
شارع موالي يوسف -  الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4713(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) (14
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد-
ROSINTER):تسمية الشركة))-

االستيراد) (: ( الشركة) غرض 
والتصدير والتجارة-

ايت) زنقة  (23 (: االجتماعي) املقر  (
الدار) ( (- يوسف) موالي  اورير شارع 

البيضاء-
املدة)):)99)سنة-

درهم،) (12.222 رتسما1 الشركة:)
مقسم كالتالي-

122)حصة) (: السيد منير رسطان)
بقيمة)122)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  :ارسماء)
وصفات ومواطن الشركاء)-

رسطان) منير  E172747السيد 
عنوانه تجزئة الليمون اقامة رسطان)
1))ليساسفة)-)الدار البيضاء)و) فيال)

الحامل للبطاقة الوطنية رقم))
والعائلية) الشخصية  ارسماء)

ومواطن مسيري الشركة-
تجزئة) عنوانه  رسطان  منير 
 (1 فيال) رسطان  اقامة  الليمون 

ليساسفة-)الدار البيضاء)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)745194

63I

FLASH ECONOMIE

 ATLAS ORIENT DE
QUINCAILLERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 ATLAS ORIENT DE
QUINCAILLERIE

 شركة ذات مسؤولية محدودة
 مقرها اإلجتماعي: رقم 19 عمارة 4) 
إقامة البستان ) ب سيدي برنو�سي 

-  الدار البيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4713(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤولية محدودة-

 ATLAS ORIENT DE

QUINCAILLERIE:تسمية الشركة))-

و8يع) شراء) (: ( الشركة) غرض 

معدات الصناعة-

عمارة) (19 رقم) (: املقر االجتماعي) (

سيدي) ب  (( البستان) إقامة  ((4

برنو�سي)-))الدار البيضاء)-

املدة)):)99)سنة-

 122.222 الشركة:) رتسما1 

درهم،)مقسم كالتالي-

السيد طارق عبد هللا):)752)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة)

السيدة فضو1 كوثر):)52))حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  :ارسماء)

وصفات ومواطن الشركاء-

السيد طارق عبد هللا عنوانه)136 

البيضاء) الدار  ويدار-) لحسن  زنقة 

رقم)) الوطنية  للبطاقة  الحامل  و 

   BE6(9362

السيدة فضو1 كوثر عنوانها)136 

الدارالبيضاء) ( ويدار) لحسن  زنقة 

رقم)) الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

BL52311

والعائلية) الشخصية  :ارسماء)

ومواطن مسيري الشركة-

عنوانه) عبد هللا  طارق  السيد  ( (

الدار) ويدار-) لحسن  زنقة  (136

البيضاء)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)745193

64I

FLASH ECONOMIE

OB ELECTRONIQUE

إعالن متعدد القرارات

 ABOUNAIM & ASSOCIES(SARL

 SOCIETE D›EXPERTISE

 COMPTABLE

12 شارع ) مارس-الدار البيضاء 

 OB ELECTRONIQUE

شركة املساهمة 

تجديد والية املسيريين و املدير العام

العادي) العام  الجمع  بموجب 

قرر،) ((2(2 مارس) (25 املؤرخ بتاريخ)

مدة عضوية) انتهاء) إلى  اإلشارة  بعد 

مجلس اإلدارة في تاريخ هذا) تعضاء)

اإلجتماع

 Bernard André Elie BUISSON  

السيد صالح الدين قدميري،السيد)

الطيب الفشتالي،)السيد)

السيد تسد الوزاني و السيد كريم)

الفشتالي

ملدة) املذكور  التفويض  تجديد 

،تي حتى موعد الجمع) ست سنوات)

العام للبث في حسابات السنة املالية)

املنتهية في)5)2)/32/29

 5 في) املؤرخ  اإلدارة  قررمجلس 

مارس)2)2))ما يلي:

انتخاب و تجديد باإلجماع)،رئيس)

السيد صالح الدين) مجلس اإلدارة،)

واليته) مدة  طوا1  ذلك  و  قدميري 

كمسير-

السيد) العام  املدير  والية  تجديد 

كريم الوزاني)،ملدة ست سنوات تنتهي)

في تاريخ املوافقة على حسابات السنة)

املالية املنتهية في)-5)2)/32/29

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)745446

65I
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FLASH ECONOMIE

OB ELECTRONIQUE
إعالن متعدد القرارات

ABOUNAIM & ASSOCIES(SARL
 SOCIETE D›EXPERTISE

 COMPTABLE
12 ,شارع ) مارس- الدار البيضاء

 OB ELECTRONIQUE
شركة املساهمة 

التبرع بارسهم
في) املؤرخ  اإلدارة  مجلس  قرر 

2)2)/11/22)ما يلي
 19.999 بتبرعات) اإلحاطة  بعد 
الوزاني) تسد  السيد  قبل  من  سهم 
الوزاني() كريم  السيد  تبنائه  لفائدة 
علي) السيد  و  سهم)) (9.999 حتى)
سهم)؛يقرر) (12.222 حتى) () الوزاني)

وفًقا لألحكام القانونية والتشريعية)
من) (11 املادة) الحالة  هذه  في 
النظام ارسا�سي التي تنص على حرية)
نقل ارسهم من قبل املساهم لصالح

تن يأخذ علما بالتبرعات املذكورة)
ويوافق عليها نهائيا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)6))747

66I

juris(capitole

NOTORIETY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

juris(capitole
 angle bd Allal ben Abdellah et
 bd(Youssef(ben(Tachfine 4ème

 étg(n° 42 Oujda ، 60000، Oujda
Maroc

NOTORIETY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
بلخضر، الطابق الثاني، رقم )، 
وجدة  - 62222 وجدة  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(9527

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((216 فبراير) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NOTORIETY

غرض الشركة بإيجاز):))استغال1)

مركز للنداء

استيراد و تصدير

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(،( رقم) الثاني،) الطابق  بلخضر،)

وجدة))-)62222)وجدة))املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: ( الياس موساوي) السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: ( السيد رضوان مختاري)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الياس موساوي))عنوانه(ا))

بلجيكا))2)12)بروكسيل))بلجيكا).

السيد رضوان مختاري))عنوانه(ا))

بلجيكا))1222)بروكسيل))بلجيكا).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الياس موساوي))عنوانه(ا))

بلجيكا))2)12)بروكسيل))بلجيكا)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (11 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

216))تحت رقم)-.

67I

شركة ابهوش للخدمات

LALLI TOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
االو1 رقم 24 العيون ، 72212، 

العيون املغرب
LALLI TOUR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ترانس 
صحراء رقم 22 العيون - 72222 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
33(71

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((5
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LALLI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TOUR
اإلقامة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املوتيالت) (، الفنادق) السياحية.)
استغال1) ( املصنفة.) اإلقامة  (،
إسغال1) املطاعم واملقاهي.) الفنادق،)
واملثلجات،) ( الحلويات،) و  املخابز 
املؤتمرات.) وقاعة  الشاي  قاعة 
املقاهي،) املطاعم،) تنظيم الحفالت،)
تنشيط) و  تنظيم  تجهيز،) املخابز.)
الحفالت وحفالت االستقبا1) جميع 
وحفالت الكوكتيل كحفالت الزفاف)
املؤتمرات،) العائلية،) واالحتفاالت 
الوطنية) واملهرجانات  اإلتفاقيات،)
تقديم) بدون  تو  مع  الدولية  تو 
املطاعم.) وإستغال1  إدارة  الوجبات.)
عمليات) تنظيم  الجماعي.) التموين 
تنظيم) السفر و السياحة والرحالت.)
تنشطة) تنظيم  الترفيهية.) الرحالت 

املوظفين) نقل  املائية.) الرياضات 
استيراد وتصدير.) السياحي،) والنقل 
تنشطة) العامة.) وارعما1  الخدمات 
الصيد و8يع معدات الصيد والرياضة)
الغذائية.) املواد  لوازم  البحرية.)
الطرق) اشغا1  البناء.) اشغا1 
املكتبية) اللوازم  الصحي.) والصرف 
الحاسوب.) معدات  بيع  واملدرسية.)
بيع) التجميل.) مستحضرات  بيع 
بيع) الحرفية.) واملنتجات  املالبس 

املنتجات الزراعية.
ترانس) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 72222 (- العيون) (22 رقم) صحراء)

العيون املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

122.222,22)درهم،)مقسم كالتالي:
1.222)حصة) ( (: السيدة ملياء)يكو)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الحي) يكو عنوانه(ا)) السيدة ملياء)
اإلداري منطقة الفيالت فيال الخن�سي))

72222)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الحي) يكو عنوانه(ا)) السيدة ملياء)
اإلداري منطقة الفيالت فيال الخن�سي))

72222)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ))2)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)2)2)/5)3).

62I

شركة ابهوش للخدمات

SAHARA LANGOUSTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
االو1 رقم 24 العيون ، 72212، 

العيون املغرب
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SAHARA LANGOUSTE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي خط 

الرملة 21 شارع إدريس ارو1 رقم   

)2  - 72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

33(69

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((1

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAHARA LANGOUSTE

استغال1) (: غرض الشركة بإيجاز)

املقهى والوجبات الخفيفة و املطاعم،)

املطاعم) وتشغيل  تسيير  (

والتمويل الجماعي،)إستغال1 املخابز)

وصالة) كريم  واريس  والحلويات 

الشاي،)تمويل وتنظيم الحفالت،)

املنتجات) توزيع  و  و8يع  شراء) (

الغذائية للعموم والفنادق و املطاعم)

و ارفراد).

:)حي خط) عنوان املقر االجتماعي)

رقم))) ارو1  إدريس  شارع  (21 الرملة)

)2  - 72222)العيون املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

122.222,22)درهم،)مقسم كالتالي:

السيد احضيه بوعمامة):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

بوعمامة) احضيه  السيد 
عنوانه(ا))زنقة عدن))حي موالي رشيد)

الشطر الثاني)72222)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

بوعمامة) الحسين  محمد  السيد 
الشطر) رشيد  موالي  حي  عنوانه(ا))
العيون) (72222  7 زنقة عدن رقم) ((

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ))2)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)2)2)/4)3).
69I

FLASH ECONOMIE

BETOLOC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BETOLOC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي )33 شارع 
إبراهيم الروداني الطبقة 5 شقه 
1) إقامة الريحان ، حي املعاريف - 

2222)  الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
472197

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BETOLOC
االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

و التصدير
بيع و كراء)مستلزمات و تالت البناء
إستيراد و تصدير كل مواد))و تالت)

البناء.

عنوان املقر االجتماعي):))33)شارع)

شقه) (5 الطبقة) الروداني  إبراهيم 

(- حي املعاريف) (، إقامة الريحان) ((1

2222)))الدارالبيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: املخربش) منير  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) املخربش  منير  السيد 

حي السالم بلوك)36)رقم)37 22)14  

سيدي سليمان املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) املخربش  منير  السيد 

حي السالم بلوك)36)رقم)37 22)14  

سيدي سليمان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

غشت)2)2))تحت رقم)744237.

72I

مكتب املحاسبة

طرنس لوجيستيك حلوفي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة

طريق العرائش عمارة تجعون  رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 

152)9، القصر الكبير املغرب

طرنس لوجيستيك حلوفي شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج دوار 

بناندة جماعة قصر ابجير القصر 

الكبير  - 152)9 القصر الكبير 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(669

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) ((2

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)طرنس)

لوجيستيك حلوفي.

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استيراد و) (- البضائع لحساب الغير)

التصدير.

عنوان املقر االجتماعي):)كراج دوار)

القصر) ابجير  قصر  جماعة  بناندة 

الكبير) القصر  (9(152 (- ( الكبير)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد الحلوفي خالد):))622)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

 422 ( (: بودياب) هاجر  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

)السيد الحلوفي خالد):)622)بقيمة)

122)درهم.

 422 (: بودياب) هاجر  السيدة 

بقيمة)122)درهم.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) بودياب  هاجر  السيدة 

شفشاون)) العربي  املغرب  شارع 

152)9)القصر الكبير املغرب).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) خالد  الحلوفي  السيد 

شارع الحسن الثاني)))رقم)1))القصر)

الكبير)152)9)القصر الكبير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

شتنبر)2)2))تحت رقم)9)4.

71I
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مكتب املحاسبة

لوكوس بنو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب املحاسبة

طريق العرائش عمارة تجعون  رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 

152)9، القصر الكبير املغرب

لوكوس بنو شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

2) غشت رقم 21 القصر الكبير - 

152)9 القصر الكبير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.269

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

2)2))تقرر حل) 3))شتنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

مبلغ) ( بنو) لوكوس  الوحيد  الشريك 
وعنوان) درهم  (12.222 رتسمالها)

غشت) ((2 شارع) اإلجتماعي  مقرها 
 9(152 (- الكبير) القصر  (21 رقم)

القصر الكبير املغرب نتيجة 1):)الحل)

املسبق لشركة).

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

(- الكبير) القصر  (21 رقم) غشت  ((2

152)9)القصر الكبير املغرب.)

و عين:

و) العبا�سي  ( محمد) السيد(ة))

ب) مجموعة  السالم  حي  عنوانه(ا))
شارع)))رقم)15)القصر الكبير))152)9 

(ة)) كمصفي) املغرب  الكبير  القصر 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)113.

7(I

FLASH ECONOMIE

 BUREAU D›ETUDES LOTI
BAT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 BUREAU D›ETUDES LOTI BAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري: 

 2439
الغير) العام  الجمع  ( بمقت�سى)
بتاريخ))) برشيد  في  املؤرخ  ( العادي)
الوحيد) الشريك  2)2)/27/29قرر 

ما يلي
الحالي) االجتماعي  املقر  تحويل 
كاليفورنيا) تجزئة  (33 من) للشركة 
  12 تجزئة) (( إلى تجزئة ليالي) ( برشيد)

برشيد
تحديث النظام ارسا�سي للشركة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (21 اإلبتدائية ببرشيد بتاريخ)

2)2))تحت رقم)94)1
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FIMAG

PHARMACIE FLORA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIMAG
67 زنقة 15 رياض العالي 
الدارالبيضاء ، 2552)، 

الدارالبيضاء املغرب
PHARMACIE FLORA  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
فلورا مبنى 23 محل رقم 9  

بوسكورة  - )712) الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
473231

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. PHARMACIE FLORA
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
من الشركة بإيجاز هو:)مهنة الصيدلة)

و كل ما يتعلق بها..
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
فلورا مبنى)23)محل رقم)9))بوسكورة))

- )712))الدار البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

122.222,22)درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: حباش) غيثة  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 1222 (: حباش) غيثة  السيدة  (

بقيمة)122)درهم.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) حباش  غيثة  السيدة 
تو) (16 بلوك) اليانس دارنا  مجموعة 

رقم)23  )9312)الفنيدق املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) حباش  غيثة  السيدة 
تو) (16 بلوك) اليانس دارنا  مجموعة 

رقم)23  )9312)الفنيدق املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)747622.
74I

fiduciaire(for(you

DENTAL PREMIUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

fiduciaire(for(you

شارع محمد البقا1 عمارة صبحي 
رقم 51 الطابق 3 شقة رقم 27 جيلز 

، 42222، مراكش املغرب

DENTAL PREMIUM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اإلقامة 

ياسمينة رقم 132 عين مزور - 

42222 مراكش املغرب .

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.55349

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)12)تكتو8ر)219))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

عين) (132 رقم) ياسمينة  «اإلقامة 

إلى) (» 42222)مراكش املغرب) (- مزور)

الطابق) (12 شقة) (3 ارميرة) «إقامة 

ارو1 شارع يعقوب املنصور)-)42222 

مراكش))املغرب)«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (12 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)5714.

75I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

AL MAGHREBIA PRIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 RUE 81 N° 12 HAY(MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،

20300، CASABLANCA(MAROC

AL MAGHREBIA PRIM شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

البراهمة حد السوالم  - )642) 

برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

14265
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 29 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 مارس)
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAGHREBIA PRIM
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
للفواكه) وتغليف  تغليف  محطة 

والخضروات.
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 (642( (- ( السوالم) حد  البراهمة 

برشيد املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: بوعزة) كزوزي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) بوعزة  كزوزي  السيد 
عين) (6( 7)رقم) زنقة) النصر  تجزئة 
الشق)2232))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) بوعزة  كزوزي  السيد 
عين) (6( 7)رقم) زنقة) النصر  تجزئة 

الشق)2232))الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (32 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2)2))تحت رقم)29)1.
76I

JBR CONSEILS

JRMS TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JBR CONSEILS
216شقة رقم ) الطابق االو1 تجزئة 

املسار الحي الصناعي مراكش ، 
412222، مراكش املغرب

JRMS TRAVAUX  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار إغزر 
إزكارن امزوضة شيشاوة - 41222 

شيشاوة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

15(9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) ((2
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 JRMS (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. TRAVAUX
تشغا1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)(مقاو1).
عنوان املقر االجتماعي):)دوار إغزر)
 41222 (- شيشاوة) امزوضة  إزكارن 

شيشاوة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99سنة سنة).
الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

52.222).))درهم،)مقسم كالتالي:
 11.(52 ( (: السيد رشيد جرميم)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 5.6(5 ( (: جرميم) املختار  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 5.6(5 ( (: جرميم) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) جرميم  رشيد  السيد 
امزوضة شيشاوة) إزكارن  إغزر  دوار 

41222)شيشاوة املغرب.
عنوانه(ا)) جرميم  املختار  السيد 
امزوضة شيشاوة) إزكارن  إغزر  دوار 

41222)شيشاوة املغرب.
عنوانه(ا)) جرميم  سعيد  السيد 
امزوضة شيشاوة) إزكارن  إغزر  دوار 

41222)شيشاوة املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) جرميم  رشيد  السيد 
امزوضة شيشاوة) إزكارن  إغزر  دوار 

41222)شيشاوة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بامنتانوت) االبتدائية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)52).
77I

ESPACE COMPETENCES  SARL

SAHARA AVC SARL/AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

ESPACE(COMPETENCES  SARL
شارع القيراوان، عمارة  23  ، شقة 
 BOITE(POSTAL  :     .2، العيون(
70000 ، .1349، العيون املغرب

SAHARA AVC SARL/AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي شارع مكة 
زنقة اللوح عمارة االطلس رقم 27 
العيون - 72222 العيون املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7625
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) ((2(2 شتنبر) ((9 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
-)اإلنتاج السمعي البصري.

-)استيراد وتصدير.
-)تنظيم الفعاليات الثقافية.

البحرية) املأكوالت  و8يع  شراء) (-
واملنتجات الزراعية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)21)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)2)2)/326).
72I

RIM MB SERVICES SARL AU

SPLINE STUDIO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIM MB SERVICES SARL AU

شارع املعارف رقم  ) تطوان ، 

93222، تطوان املغرب

SPLINE STUDIO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد املرير الطابق الثاني رقم 17 - 

93222 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(7659

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (29

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SPLINE STUDIO

الهندسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

املعمارية.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 -  17 محمد املرير الطابق الثاني رقم)

93222)تطوان املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

رضا) محمد  الخطيب  السيد 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

رضا) محمد  الخطيب  السيد 

عنوانه(ا))شارع محمد البوزيدي رقم)

17)تطوان)93222)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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رضا) محمد  الخطيب  السيد 
عنوانه(ا))شارع محمد البوزيدي رقم)

17)تطوان)93222)تطوان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
9))شتنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2)2))تحت رقم)1)46.
79I

FLASH ECONOMIE

ALLIANCE VOYAGES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces
 armées( royales( 28( ،( 20000،

CASABLANCA MAROC
شركة) ( (ALLIANCE VOYAGES
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد
 43 االجتماعي) مقرها  وعنوان 
شارع عمر السالوي و تسع قصور رقم)
الدارالبيضاء) ((2222  -   36 محل) (9

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري)
.111545

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((2(2 شتنبر) (27 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
نقل املستخدمين.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 2( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)97)742.
22I

A&O

WINEO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

A&O
 AVENUE(MERS(SULTAN ، (6

52)2)، الدار البيضاء املغرب
WINEO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي )1 زنقة 
السخاوي  - 2222) الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.172245

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((2(2 شتنبر) (27 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الهادي))) عبد  (ة)) السيد) تفويت 
حصة اجتماعية) (1.222 الخوضاري)
لفائدة)) حصة  (12.222 تصل) من 
)بتاريخ) السيد)(ة)))الحسين))صاحب)

25)غشت)2)2).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742424.
21I

A&O

NEW NORMAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

A&O
 AVENUE(MERS(SULTAN ، (6

52)2)، الدار البيضاء املغرب
NEW NORMAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6) شارع 
مرس السلطان الطابق 1 شقة 3 - 

2222) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
474633

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 NEW (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.NORMAL
غرض الشركة بإيجاز):)اإلستشارة)

و الدعم في تنظيم الشركات.
6))شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 -  3 شقة) (1 مرس السلطان الطابق)

2222))الدار البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيدة بشرى بلحيط)

حصة بقيمة)1.222)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة بشرى بلحيط عنوانه(ا))
 (2222  44 رقم) (17 زنقة) حي الهناء)

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بشرى بلحيط عنوانه(ا))
 (2222  44 رقم) (17 زنقة) حي الهناء)

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742452.
2(I

LMT AUDITING

CASA OUTLET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،
20000، CASABLANCA(MAROC

CASA OUTLET شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 
59شارع الزرقطوني,إقامة 

ارزهار,الطابق2,الرقم 4),الدار 
البيضاء - 2222) الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.412469
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في))))يونيو)2)2))تم))تحويل))
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
الزرقطوني,إقامة) «59شارع  من)
4),الدار) ارزهار,الطابق2,الرقم)
البيضاء) الدار  ((2222 (- البيضاء)
بن) اوالد  «مديونة,) إلى) املغرب»)
الدهبي,الطريق الساحلية),1223,كلم)
(- ,طريق دار بوعزة,الدار االبيضاء) (9

2222))الدار االبيضاء))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742544.
23I

sofoget

 L.G.M.P.C  LABORATOIRE 
 ÉCOTECHNIQUE DE

 CONTRÔLE DE TRAVAUX
PUBLICS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
 L.G.M.P.C  LABORATOIRE 

 ÉCOTECHNIQUE DE
 CONTRÔLE(DE(TRAVAUX

PUBLICS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 
59 شارع موالي عبدالعزيز رم 4 

إقامة موالي عبدالعزيز - 14222  
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56395

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (14
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 L.G.M.P.C  LABORATOIRE ( (:
 ÉCOTECHNIQUE DE
 CONTRÔLE( DE( TRAVAUX

.PUBLICS
غرض الشركة بإيجاز):))مختبر)

مكتب للدراسات.
عنوان املقر االجتماعي):))القنيطرة)
59)شارع موالي عبدالعزيز رم)4)إقامة)
موالي عبدالعزيز)-)14222))القنيطرة)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: سعيد) رفيق  ( السيد)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 1222 (: سعيد) رفيق  ( السيد) (

بقيمة)122)درهم.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا))) سعيد  رفيق  ( السيد)

سال املغرب)***))سال املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا))) سعيد  رفيق  ( السيد)

سال املغرب)*******))سال املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)79446.
24I

sofoget

DERRO TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
DERRO TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  شارع 
الحسن الثاني و محمد العمراوي 
رقم 42 الطابق ارو1 - 14222 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56391

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((1
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DERRO TRANS
نقل) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين
نقل البضائع.

شارع) ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الحسن الثاني و محمد العمراوي رقم)
14222)القنيطرة) 42)الطابق ارو1)-)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: دروس) هشام  ( السيد)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 1222 (: دروس) هشام  ( السيد) (

بقيمة)122)درهم.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) دروس  هشام  ( السيد)

املغرب)14222)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) دروس  هشام  ( السيد)

املغرب)14222)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)79444.

25I

KAMAR BENOUNA

 CENTRE EQUIPEMENT

 CARROSSERIE

INDUSTRIELLE ش م
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC

 CENTRE EQUIPEMENT

 CARROSSERIE INDUSTRIELLE

ش م  «شركة  املساهمة»

وعنوان مقرها االجتماعي: كلم 

12422 طريق الر8اط سيدي 

البرنو�سي  - 2)26) الدارالبيضاء 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.399663

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) ((2(2 يونيو) ((( املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

معاينة استقالة السيد حاثم) مايلي:)

بن احمد و السيد سعد بنديدي من)

املديرين) تفويض  تجديد  (- االدارة)

الحاليين)

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تعيين كادرين جدد كل من الشركة)

طرف) من  ممثلة  (MC Team LTD

 MC II(السيد سعد بنديدي و الشركة

Trailers LTD)ممثلة من طرف السيد)

حاتم بن احمد)))

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742429.

26I

FLASH ECONOMIE

 SOCIÉTÉ ESPACE

COMMERCIAL SITTEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 Société Espace Commercial

SITTEL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الزيراري ،رقم 321 - 16222  سيدي 

قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2619

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((4

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 Société(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. Espace Commercial SITTEL

الشراء) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

في شكل خدمة ذاتية تو تي) (، والبيع)

شكل آخر)،)ري سلعة ومنتج)

وجه) وعلى  اليومي  لالستهالك 

؛) الغذائية) املنتجات  الخصوص:)

منتجات)

واملالبس) والعطور  التنظيف 

؛) والبستنة) والصيدلية  الداخلية 

تغراض) والديكور.) ارثاث  منتجات 

الجوارب) (، ارطفا1) (لعب  ارطفا1)

(تجهزة) املنزلية) اردوات  ؛) إلخ)) (،

الراديو والتلفزيون والصور واملواقد)

والثالجات وما إلى ذلك)؛)املواد الطبية)

التبغ) وتدوات  والتبغ  املساعدة 

والصحف واردوات املكتبية
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-استغال1 مخبزة)،حلويات،)جزار)

،)تاجر سمك)،)مشواة)،)إلخ.

املشرو8ات) جميع  و8يع  شراء) (-

(الكحولية تو غير الكحولية))بالتجزئة

وذلك كله وفًقا للقوانين وارنظمة)

املعمو1 بها في املغرب)؛

-قد تهتم الشركة تيًضا بأي شركة)

نشاطها) يكون  توتجنبية  ( مغر8ية)

التجاري مشابًها تو يحتمل تن تعزز)

وتطور تعمالها الخاصة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الزيراري)،رقم)321 - 16222))سيدي)

قاسم املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 622 ( (: ( السيتل) ادريس  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 322 ( (: ( السيتل) رشيد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

((: ( الفقير) السيدة فاطمة الزهراء)

122)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

)عنوانه(ا)) السيد ادريس السيتل)
 16222  321 ))رقم) تجزئة الزيراري)

سيدي قاسم املغرب.

عنوانه(ا)) ( السيتل) السيد رشيد 
سيدي) (16222   73 رقم) (33 زنقة)

قاسم))املغرب.

الفقير)) الزهراء) فاطمة  السيدة 

زنقة) املفضل  الشيخ  حي  عنوانه(ا))

القلعة رقم)13  2)112)سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

)عنوانه(ا)) السيد ادريس السيتل)
 16222  321 ))رقم) تجزئة الزيراري)

سيدي قاسم املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بتاريخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

شتنبر)2)2))تحت رقم)319.

27I

SAGASUD

LATIMOSTE NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SAGASUD

شارع االمير موالي عبد هللا رقم 3) 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

LATIMOSTE NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مشروع 

مدينة 5) مارس بلوك Y رقم 42)1 

- 72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

331(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (14

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LATIMOSTE NEGOCE

غرض الشركة بإيجاز):)تجارة مواد)

الصباغة والعقاقير تجارة مواد البناء)

اشغا1 البناء)والصباغة تجارة عامة)

تجاري) نشاط  كل  وتصدير  استيراد 

صناعيي مالحي خدماتي.

مشروع) (: عنوان املقر االجتماعي)

 1(42 رقم) (Y مارس بلوك) ((5 مدينة)

- 72222)العيون املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

احمد) ايت  املصطفى  السيد 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

احمد) ايت  املصطفى  السيد 
عنوانه(ا))اكرومعي الزنقة)421))رقم)

الدشيرة انزكان) (26352 الدشيرة) (1(

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

احمد) ايت  املصطفى  السيد 
عنوانه(ا))اكرومعي الزنقة)421))رقم)

الدشيرة انزكان) (26352 الدشيرة) (1(

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)))شتنبر) االبتدائية بالعيون))بتاريخ)

2)2))تحت رقم)5))).

22I

B.&(B.(COMPTA

 INAS GROUPE
TECHNOLOGIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

B.& B. COMPTA

36 شارع الكفاح الطابق 3 رقم 3 

حي بوهال1 بلوك AO ح ي م الر8اط 

، 12152، الر8اط املغرب

   INAS GROUPE TECHNOLOGIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

مختار جازوليت، عمارة رقم 125، 

الشقة رقم 5 ، اقامة ازهور ، 

املحيط الر8اط  - 12242 الر8اط  

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13(175

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2)2))تم تعيين) 6))غشت) املؤرخ في)
افرى) مسير جديد للشركة السيد(ة))

علي))كمسير وحيد

تبعا لقبو1 استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (32 بتاريخ) ( بالر8اط) التجارية 

2)2))تحت رقم)39)127.

29I

 societe d’Excellence d’Amenagement et de

Construction  sarl

 SOCIETE D EXCELLENCE
 D AMENAGEMENT ET DE
 CONSTRUCTION SARL  «

« EXAMCO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 societe d›Excellence

 d›Amenagement et de

Construction  sarl

 ETAGE 2 RIAD(ISMAILI(TR(R

 MEKNES(MEKNES، 50050،

MEKNES MAROC

 SOCIETE D EXCELLENCE

 D AMENAGEMENT ET DE

 CONSTRUCTION(SARL  «

EXAMCO SARL » شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

عمارة  ج الدار7  اقامة االمل 

فثح الزهر مرجان1  مكناس                                    

- 52252 مكناس املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42591

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في))2)يناير)2)2))تم))تحويل))

للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 

اقامة) ( الدار7) ج  ( «عمارة) من)

مكناس)))))))))))))))))))))))))))))))))))) ( مرجان1) الزهر  فثح  االمل 

إلى) املغرب») مكناس  (52252  -
رياض) (/ (( طبقة) ( «رقم1129)

االسماعلية)))))))))TR/R)))))))))مكناس)-)

52252)مكناس))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ((1 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2)2))تحت رقم)))3.

92I
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SAGASUD

MALL SALON FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD

شارع االمير موالي عبد هللا رقم 3) 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

MALL SALON FISH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مشروع 

مدينة الوحدة بلوك ب رقم 51 - 

72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

33139

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MALL (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.SALON FISH

الصيد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالجملة) السمك  تجارة  البحري 

للبضائع) الطرقي  النقل  والتقسيط 

استيراد) عامة  تجارة  البناء) اشغا1 

صناعي) تجاري  نشاط  كل  وتصدير 

مالحي خدماتي.

مشروع) (: عنوان املقر االجتماعي)

 -  51 رقم) ب  بلوك  الوحدة  مدينة 

72222)العيون املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد سعيد اسرافق)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سعيد اسرافق عنوانه(ا))

تجزئة الفطواكي الدشيرة) (112 شقة)

26352)الدشيرة انزكان املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

اسرافق عنوانه(ا)) ( السيد سعيد)

تجزئة الفطواكي الدشيرة) (112 شقة)

26352)الدشيرة انزكان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)))شتنبر) االبتدائية بالعيون))بتاريخ)

2)2))تحت رقم)3))).

91I

SAGASUD

AB FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD

شارع االمير موالي عبد هللا رقم 3) 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

AB FISH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

املسيرة الخضراء زنقة الدار البيضاء 
رقم )6 مكرر املر�سى - 72222 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

33135

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AB (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FISH

الصيد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالجملة) السمك  تجارة  البحري 

للبضائع) الطرقي  النقل  والتقسيط 

وتصدير) استيراد  عامة  تجارة 

مالحي) صناعي  تجاري  نشاط  كل 

وخدماتي.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املسيرة الخضراء)زنقة الدار البيضاء)

 72222 (- املر�سى) مكرر  (6( رقم)

العيون املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد املصطفى ابوهو)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد املصطفى ابوهو عنوانه(ا))

رقم) بدون  تانسيفت  وادي  زنقة 

املر�سى)72222)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املصطفى ابوهو عنوانه(ا))

رقم) بدون  تانسيفت  وادي  زنقة 

املر�سى)72222)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)))شتنبر) االبتدائية بالعيون))بتاريخ)

2)2))تحت رقم)19)).

9(I

SAGASUD

WEGOTIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD

شارع االمير موالي عبد هللا رقم 3) 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

WEGOTIT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

مدينة الوحدة بلوك س - 72222 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

33(41

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((4

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WEGOTIT

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير جميع انواع السلع التجارة)

نشاط) كل  عامة  تجارة  والتوزيع 

تجاري صناعي مالحي خدماتي.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 72222 (- س) بلوك  الوحدة  مدينة 

العيون املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد املغيث رواك):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

رواك) املغيث  عبد  السيد 

عنوانه(ا))حي ولي العهد شارع االزهر)
رقم)44 72222)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

رواك) املغيث  عبد  السيد 

عنوانه(ا))حي ولي العهد شارع االزهر)
رقم)44 72222)العيون املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

9))شتنبر) االبتدائية بالعيون))بتاريخ)

2)2))تحت رقم)321).

93I

SAGASUD

BOUZIDI OUHSI FRERES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAGASUD

شارع االمير موالي عبد هللا رقم 3) 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

BOUZIDI OUHSI FRERES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

شكيب ارسالن رقم 2) حي الفتح  - 

72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

33(39

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((4

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOUZIDI OUHSI FRERES

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالجملة والتقسيط الصيد) السمك 

البحري النقل الطرقي املحلي والدولي)

للبضائع تجارة عامة استيراد وتصدير)

مالحي) صناعي  تجاري  نشاط  كل 

وخدماتي.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- ( 2))حي الفتح) شكيب ارسالن رقم)

72222)العيون املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 342 ( (: بوزيدي) لحسن  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد عبد الرحمان اح�سي):))332 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 332 ( (: بوزيدي) هشام  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد لحسن بوزيدي عنوانه(ا))

حي الوحدة تجزئة املسيرة الخضراء)

املر�سى) (1676 رقم) الثالث  الشطر 

72222)العيون املغرب.

اح�سي) الرحمان  عبد  السيد 

زنقة) الوحدة  حي  عنوانه(ا))

الصفصاف رقم)455)املر�سى)72222 

العيون املغرب.

عنوانه(ا)) بوزيدي  هشام  السيد 

 (3 حي النهضة زنقة واد الدهب رقم)

املر�سى)72222)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لحسن بوزيدي عنوانه(ا))

حي الوحدة تجزئة املسيرة الخضراء)

املر�سى) (1676 رقم) الثالث  الشطر 

72222)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

9))شتنبر) االبتدائية بالعيون))بتاريخ)

2)2))تحت رقم))32).

94I

FLASH ECONOMIE

CLUSTER OFFICE
إعالن متعدد القرارات

CLUSTER OFFICE

شركة ذات مسؤولية محدودة
رتسمالها:12222 درهم

 مقرها االجتماعي: إقامة الضمان 

مجموعة 21 عمارة 24 الشقة 12 

عين الشق - الدار البيضاء

RC:442875

IF:37682609

الغير) العام  بعد مداوالت الجمع 
يوليوز) (2( بتاريخ) املؤرخ  العادي 

2)2))قرر الشريك الوحيد ما يلي):

استقالة املسيرة السيدة السعدية)
فتح هللا)،)وتعيين مسير جديد السيد)

توفيق واديني-
الحصص) تفويت  على  املوافقة 
من قبل السيدة السعدية فتح هللا)

لفائدة السيد توفيق واديني-
للشركة) اإلجتماعي  املقر  تحويل  (
 3 الطابق) الحرية  زنقة  من12،)
إقامة) إلى  البيضاء) الدار  (5 ،الشقة)
 24 عمارة) (21 مجموعة) الضمان 
الشقة)12)عين الشق الدار البيضاء-

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد-
إعادة النظام ارسا�سي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

غشت)2)2))تحت رقم)12169
95I

SOFINACTE

 DISTRIBUTEUR PLANTES»» 
»«S.D.P

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

SOFINACTE
 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. « AL
 ABRAR » N° 44  BUREAU 22.
 5éme(ETAGE ، 30000، FES

MAROC
 DISTRIBUTEUR PLANTES»» 
S.D.P»» شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة باب 
السالم رقم 35 دكان رقم 1 طريق 
عين الشقف - 32242 فاس املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42(95
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)14)يناير)2)2))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
دكان) (35 رقم) السالم  باب  «تجزئة 

 32242 (- 1)طريق عين الشقف) رقم)

«دوار اوالد خليفة) إلى) فاس املغرب»)

جماعة عين الشقف موالي يعقوب))

- 3)151)فاس))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (22 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)522).

96I

FIDUALOUKHOUA SARL

JENANE REMEL TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUALOUKHOUA SARL

 N°150 RES(AL(YAKOUT(AL

 BAHT MAIT HAY RIAD NARJISS

FES، 30000، FES(MAROC

 JENANE REMEL TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

بوجيدي ) رقم 2 توال1 مكناس 

مكناس 31222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52371

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) ((1

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JENANE REMEL TRAVAUX

االشغا1) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة و بيع مواد البناء.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
مكناس) توال1  (2 رقم) (( بوجيدي)

مكناس)31222)مكناس املغرب.
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تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: علي) العمراوي  السيد 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 1222 (: علي) العمراوي  السيد  (
بقيمة)122)درهم.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) علي  العمراوي  السيد 
دوار بوجيدي)))رقم)2)توال1 مكناس)

31222)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) علي  العمراوي  السيد 
دوار بوجيدي)))رقم)2)توال1 مكناس)

31222)مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((3 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)272).
97I

FLASH ECONOMIE

SOUFI FOODS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

SOUFI FOODS
شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها:122222 درهم
مقرها اإلجتماعي: 149 شارع اللة 

الياقوت الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل 

التجاري:25)375
في)) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 29.29.(2(2 بتاريخ) البيضاء) الدار 

قرر الشركاء)ما يلي
الوحيد) املسير  استقالة  قبو1 

السيد ابراهيم الخاطري-
تعيين))ملدة غير محددة)-

ذو) الخطيري  حمزة  السيد 
للبطاقة) ،الحامل  املغر8ية) الجنسية 
الوطنية رقم)BE246537)صالحة الى)
1)2)-22-11)،واملزداد بتاريخ)-1991
البيضاء،القاطن) بالدار  (14  21-
حي) الدين  موفق  زنقة  (61 برقم)

كمسير) البيضاء) الدار  املستشفيات 

جميع صالحيات) مع  للشركة  وحيد 

املادة))4)من النظام ارسا�سي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742694

92I

MOORISH

GANDALSOFT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 2222)، الدار البيضاء املغرب

GANDALSOFT SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 

عبد املومن و زنقة سمية، إقامة 

شهرزاد 3 الطابق  4 الرقم  2) 

النخيل  -  2342) الدار البيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

474723

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GANDALSOFT SARL AU

خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تكنولوجيا املعلومات.

زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
سمية،) زنقة  و  املومن  عبد  شارع 
الرقم)) (4 ( الطابق) (3 شهرزاد) إقامة 
2))النخيل))-))2342))الدار البيضاء))

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
باري)) سادياليو  محمد  السيد 
درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
باري)) سادياليو  محمد  السيد 
 221 غينيا) كوناكري  عنوانه(ا))

كوناكري غينيا.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
باري)) سادياليو  محمد  السيد 
 221 غينيا) كوناكري  عنوانه(ا))

كوناكري غينيا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم))74259.

99I

 Société Marocaine de Conseils Techniques et

d’Exploitations Industrielles - COTEXIN

املنتوجات الخزفية باملغرب
شركة املساهمة

مالءمة النظام ارسا�سي للشركة

 Les Produits Céramiques du
Maroc

 Boulevard président Félix
 Houphouët(Boigny, 24 ،
20000، Casablanca(Maroc

املنتوجات الخزفية باملغرب «شركة 
املساهمة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 4), شارع 
الرئيس فيليكس هوفويت بوانيي - - 

الدارالبيضاء املغرب.
«مالءمة النظام ارسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

2221 الدارالبيضاء.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تقرر) ((2(2 يونيو) (25 في) املؤرخ 

للشركة) ارسا�سي  النظام  مالءمة 

 (2-19 رقم) مع مقتضيات القانون:)

 17-95 املعد1 و املتمم للقانون رقم)

املتعلق بشركات املساهمة ثم تعديل)

النظام ارسا�سي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (5 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم))74754.

122I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

AVIALIX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 IMMB(BELKHEIRI 1ER

 ETAGE, APPT(N°1 19 ANGLE

 RUE BERKANE ET RUE

 MELLILIA,1ER ETAGE APPT N°(

، 60000، OUJDA(MAROC

AVIALIX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 21، زنقة 

خان يونس حي القدس، وجدة - 

62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

35621

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AVIALIX
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مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
االتصا1.

عنوان املقر االجتماعي):)21،)زنقة)
(- وجدة) القدس،) حي  يونس  خان 

62222)وجدة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
1.222)حصة) ( (: السيد عاد1 دقي)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عاد1 دقي عنوانه(ا))شارع)
وجدة) (62222 وجدة) (5 الزالقة رقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عاد1 دقي عنوانه(ا))شارع)
وجدة) (62222 وجدة) (5 الزالقة رقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (21 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2)2))تحت رقم))17).
121I

bemultico((بيمولتيكو

AGASSA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 126 شقة رقم 21 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 52262، مكناس 
مكناس

AGASSA TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي رقم 423 توسيعة 24 

الشطر 23 تجزئة الزرهونية مكناس 
- 52222 مكناس املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.453(3
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)2))غشت)2)2))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

توسيعة) (423 «الطابق السفلي رقم)
الزرهونية) تجزئة  (23 الشطر) (24
املغرب») مكناس  (52222 (- مكناس)
تجزئة) (21 الطابق) (455 «رقم) إلى)
(- ( ( ( ( 24)مكناس) ( الزرهونية توسيعة)

52222)مكناس))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
27)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم))311.
12(I

ste al moustakbal conseil

MKUNIVERS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil
 9rue(rahal(meskini(v.n(app 11
bureau(et 3 ، 30000، fes(maroc
MKUNIVERS SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 47 حي 
القدس بنسودة الطابق الثاني ك 
سميف فاس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
62619

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((219 شتنبر) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MKUNIVERS SARL AU
التداو1- (: غرض الشركة بإيجاز)
و) املتنوعة-التصدير  البناء) تعما1 

االستيراد.
 47 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
حي القدس بنسودة الطابق الثاني ك)
سميف فاس)-)32222)فاس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد مصطفى قنديلة)
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مصطفى قنديلة عنوانه(ا))
االطلس) القديم  السيمي  مكرر  (41

فاس)32222)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى قنديلة عنوانه(ا))
االطلس) القديم  السيمي  مكرر  (41

فاس)32222)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (22 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

219))تحت رقم)3191.
123I

GLOBAL FINANCE ADVISORS

الشافعي رانت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

GLOBAL FINANCE ADVISORS
 MARRAKECH  10AVENUE
 MOHAMED ZERKTOUNI
  GUELIZ MARRAKECH
 12AVENUE MOHAMED

 ZERKTOUNI(GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

الشافعي رانت  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الزيتون الجديد 25 رقم 23 حي 
يوسف بن تاشفين مراكش - 42222 

مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.79143

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)12)شتنبر)219))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
23)حي) 25)رقم) «حي الزيتون الجديد)

يوسف بن تاشفين مراكش)-)42222 

 1 رقم) «املحل  إلى) املغرب») مراكش 

تاركة) (39 رقم) الصفصاف  تجزئة 

مراكش)) (42222 (- املغرب) مراكش 

املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

3))تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

219))تحت رقم)122955.

124I

 comptable(agrée*(centre(d’affaire(la*

compétence

CARROSSERIE ESSAFAA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 comptable(agrée* centre*

d›affaire(la(compétence

 lot(viadici; res(rania;imm(e; appt

 6. 2ieme(etage; ain(harrouda

 ; mohammedia ، 28630،

mohammedia maroc

CARROSSERIE ESSAFAA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي مباركة 

مجموعة 2 رقم 5، الطابق ارو1 

سيدي البرنو�سي، الدار البيضاء - 

2612) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4631(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  ((2(2 يناير) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CARROSSERIE ESSAFAA

غرض الشركة بإيجاز):)مطالة.
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عنوان املقر االجتماعي):)حي مباركة)
ارو1) الطابق  (،5 رقم) (2 مجموعة)
(- البيضاء) الدار  البرنو�سي،) سيدي 

2612))الدار البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 32.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 152 ( (: ( عموري) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 152 ( (: ( السيد عبدالعزيز يونس)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 152 (: ( عموري) سعيد  السيد  (

بقيمة)122)درهم.
 152 (: يونس) عبدالعزيز  السيد 

بقيمة)122)درهم.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ( السيد سعيد عموري)
دوار اوالد سيدي عبد النبي الشالالت)

املحمدية)2232))املحمدية املغرب.
السيد عبدالعزيز يونس عنوانه(ا))
دوار اوالد سيدي عبد النبي الشالالت)

املحمدية)2232))املحمدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( السيد سعيد عموري)
دوار اوالد سيدي عبد النبي الشالالت)

املحمدية)2232))املحمدية املغرب
السيد عبدالعزيز يونس عنوانه(ا))
دوار اوالد سيدي عبد النبي الشالالت)

املحمدية)2232))املحمدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2)2))تحت رقم)-.
125I

PF EXPERTS

EUROPE DENTAIRE
إعالن متعدد القرارات

PF EXPERTS
)3 زنقة ابن عطية, عمارة بنعبد 
الرازق , كليز مراكش ، 42222، 

مراكش املغرب
EUROPE DENTAIRE «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: املنطقة 
الصناعية بسيدي غانم رقم 152 
الطابق ارو1 مكتب رقم 7) - - 

مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.6(47

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((2(2 29)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
يبيع) محمد  السيد سبساب سيدي 
بقيمة) ((

ً
سهما ((2) (

ً
سهما عشرين 

درهم)) (122) درهم) مائة  اسمية 
(، تشارلي) (، ماري) بريوت  للسيدة 

مارغريت)،)بسعر رمزي(1))درهم
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:))
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

  SARL(إلى(SARL AU
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
،)تشارلي) تعيين السيدة بريوت ماري)
عة ومسيرة على جميع)

ّ
،)مارغريت موق

االعما1 املتعلقة بالشركة
على) ينص  الذي  (:4 رقم) قرار 
املؤس�سي) الغرض  إضافة  مايلي:)
نشاط) تي  ممارسة  (: التالي) للشركة 
واستيراد وتصدير جميع) لبيع وشراء)
السلع الغذائية وغير الغذائية سواء)
في املغرب تو في الخارج.)تسويق وتوزيع)

هذه البضائع وتي نشاط متعلق بها
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
نقل مقر الشركة الرئي�سي من العنوان)
الطابق) إقامة  (( الحسن) شارع  (:
الصناعية) املنطقة  إلى  (2 مكتب) (3
بسيدي غانم رقم)152)الطابق ارو1)

مكتب رقم)7))مراكش)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
مسئولية) ذات  شركة  تشكيل  تم 
محدودة بين املوقعين السيد سبساب)
سيدي محمد و السيدة بريوت ماري)،)

تشارلي)،)مارغريت
بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
بيع) (- (: للشركة) املؤس�سي  الغرض 
وشراء)واستيراد وتصدير جميع السلع)

تسويق) الغذائية.) وغير  الغذائية 
نشاط) وتي  البضائع  هذه  وتوزيع 
الطبية) االجهزة  بيع  (- (- بها) متعلق 

والجراحية وطب االسنان.)
على) ينص  الذي  (:4 رقم) بند 
الرئي�سي) الشركة  مقر  عنوان  مايلي:)
غانم) الصناعية بسيدي  املنطقة  ( (:
رقم)152)الطابق ارو1 مكتب رقم)7) 

مراكش
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
النقدي:) الشركة  راسما1  توزيع 
درهم للسيد سبساب سيدي) (2222
درهم للسيدة بريوت) محمد و222))

ماري)،)تشارلي)،)مارغريت
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
 122 الى) ينقسم  الشركة  راسما1 
 22 (: درهم) (122 سهم بقيمة اسمية)
سهم للسيد سبساب سيدي محمد)
(، ماري) بريوت  للسيدة  سهم  و2))

تشارلي)،)مارغريت)
على) ينص  الذي  (:1( رقم) بند 
مايلي:)تعيين الشركاء)كمديرين لفترة)
واحد) توقيع  ويكفي  محدودة  غير 

فقط من التوقيعين إللزام الشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
25)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم))11599.
126I

CABINET CHAOUI

EMO COM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CHAOUI
 Avenue des FAR Résidence ,12
 RIF, 2ème(Étage(Appartement

 203 10, Avenue(des(FAR
 Résidence(RIF, 2ème(Étage
 Appartement 203، 20000،

Casablanca Maroc
EMO COM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 47 

شارع اللة الياقوت الطابق 5 الدار 
البيضاء    - 2222)  الدار البيضاء    

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

473277

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 EMO (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.COM

غرض الشركة بإيجاز):)غرض من)
الشركة تن تكون لنفسها تو تن تكون)

مشاركة في املغرب تو في الخارج:

(، إعالنية) لوكالة  نشاط  تي  (•

الحمالت) وإنتاج  تصميم  سيما  وال 

اإلعالنية وترويج املبيعات واإلعالن في)

نقاط البيع)،

واملواد) املواد  وتصدير  استيراد  (•

البيع) نقاط  سيما  وال  (، اإلعالنية)

الدعاية) منتجات  من  وغيرها 

والتسويق)،

الالفتات) وتصدير  تصنيع  (•

واللوحات اإلعالنية.

•)جميع تنشطة وكالة االتصاالت)

واالستشارات التسويقية واالتصاالت)

الصحافة) تنشطة  جميع  (•

والعالقات العامة.

الجرافيكي) التصميم  نشاط  (•

والفيديو واإلنتاج ثالثي اربعاد)،

العمليات) جميع  (، تعم) وبشكل 

القانونية) (، طبيعتها) كانت  مهما  (،

واملدنية) واملالية  واالقتصادية 
املتعلقة بالكائن املذكور) (، والتجارية)

تخرى مماثلة تو) تعاله تو بأي تشياء)

(، من املحتمل تن تروج) (، ذات صلة)

مباشر) غير  بشكل  تو  مباشر  بشكل 

الهدف الذي تسعى إليه الشركة تو)

امتدادها تو تطويرها.
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47)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

اللة الياقوت الطابق)5)الدار البيضاء))))

- 2222)))الدار البيضاء))))املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( السيد حبيب هللا تحمد سعد)

122)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

سعد)) تحمد  هللا  حبيب  السيد 

نواكشوط) لكصر  بلدية  عنوانه(ا))

بلدية لكصر نواكشوط موريتانيا.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

سعد)) تحمد  هللا  حبيب  السيد 

نواكشوط) لكصر  بلدية  عنوانه(ا))

بلدية لكصر نواكشوط موريتانيا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)-.

127I

FLASH ECONOMIE

MEDICALY KIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسما1 الشركة

 Medicaly(Kit

شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها:122222 درهم
 مقرها اإلجتماعي: 9 زنقة دوي 

الشقة رقم 1 ,الطابق 1 -  الدار 

البيضاء 

رقم التقييد في السجل التجاري: 

346229

الغير) العام  الجمع  بمقت�سى 

 (3 بتاريخ) املؤرخ  للشركاء) العادي 

شتنبر قرر ما يلي

رفع رتسما1 الشركة من)122.222 

درهم إلى622.222)درهم

7)من النظام) و) (6 تعديل الفصل)

ارسا�سي للشركة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742222

122I

EL OUARRAD AZIZ

LE BON CHEMIN TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

EL OUARRAD AZIZ
 Imm 2 appt 3 Av(des(far(Rue(a
 1 Etage(vn  Meknes(meknes،

50000، meknes(maroc
LE BON CHEMIN TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي لراك 

رقم 451 تواركة مكناس - 52222 
مكناس املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.45615
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)6))يونيو)2)2))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
(- مكناس) تواركة  (451 رقم) «لراك 
52222)مكناس املغرب»)إلى)«13)دوار)
والد علي عين كرمة))-)52222)مكناس))

املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (23 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)6)7).
129I

 comptable(agrée*(centre(d’affaire(la*

compétence

GREAT TURKEY ZENATA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 comptable(agrée* centre*
d›affaire(la(compétence

 lot(viadici; res(rania;imm(e; appt
 6. 2ieme(etage; ain(harrouda

 ; mohammedia ، 28630،
mohammedia maroc

GREAT TURKEY ZENATA شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي :   تجزئة 
ياسمين املحل رقم )4 عين حرودة 
املحمدية - 2)22) املحمدية املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(5(21
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2)2))تقرر حل) 13)غشت) املؤرخ في)
شركة) (GREAT TURKEY ZENATA
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
الوحيد مبلغ رتسمالها)2.222))درهم)
تجزئة) ( ( اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 
عين حرودة) (4( ياسمين املحل رقم)
2)22))املحمدية املغرب) (- املحمدية)

نتيجة لتوقيف النشاط.
و عين:

و) الشيخ  ( محمد) السيد(ة))
عنوانه(ا))دوار اوالد سيدي علي واركو)
الشالالت املحمدية)2212))املحمدية)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
تجزئة) ( وفي) ((2(2 غشت) (13 بتاريخ)
عين حرودة) (4( ياسمين املحل رقم)
املحمدية)-)2)22))املحمدية املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم))124.
112I

VISION VASTE CONSULTING

ETS NORD INCENDIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue(Abi(Lhassan

 Chadili Immeuble Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
ETS NORD INCENDIE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 7 زنقة 
عال1 لوديي - 92222 طنجة املغرب.

وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 

.12163

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)22)شتنبر)2)2))تم اإلعالم)

بوفاة الشريك حقي نورالدين حقي))

(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 

غشت) (31 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2)2))بالشكل ارتي):

 275 ( (، ( حقي) ايمن  السيد(ة))

حصة).

 1(5 ( (، ( رفيق) الزهرة  السيد(ة))

حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((9 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2)2))تحت رقم)27)34).

111I

فيصل الخطيب و شركاوه

SVITZER TANGER MED
شركة املساهمة

رفع رتسما1 الشركة

فيصل الخطيب و شركاوه

مكتب فيصل الخطيب 47 ت إقامة 

إيريس الطابق ارر�سي محج محمد 

السادس ، 92222، طنجة املغرب

SVITZER TANGER MED شركة 

املساهمة

 PORT وعنوان مقرها اإلجتماعي

 TANGER(MED 2 ZONE

 FRANCHE DE KSAR AL MAJAZ

 OUED(R›MEL - 90000 TANGER

.MAROC

رفع رتسما1 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5192

العام) الجمع  بمقت�سى 

مارس) (12 في) املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة) رتسما1  رفع  تم  ((2(2

درهم») (52.222.222» قدره) بمبلغ 

إلى) درهم») (66.662.222» من) تي 

طريق) عن  درهم») (116.662.222»

الشركة) ديون  مع  مقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقدار و املستحقة.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (26 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)34455).

11(I

AFAQ ZIZO

SIGMA Q
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFAQ ZIZO

 BOULEVARD ZARKTOUNI

 RESIDENCE(ALICE  4 EME

 ETAGE APPARTEMENT

 N°42GUELIZ MARRAKECH

 88.90، 40000، MARRAKECH

MAROC

SIGMA Q شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

التاني الحي االداري ايت اورير 

مراكش - 42222  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

94365

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((219 يناير) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SIGMA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.Q
*مقاو1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لالشغا1 املختلفة او البناء

*التجارة.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

التاني الحي االداري ايت اورير مراكش)

- 42222))مراكش املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)املغرب سنة).

 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

122)حصة) ( (: السيد ايوب قر8ا1)
بقيمة)122)درهم للحصة).

122)بقيمة) (: )السيد ايوب قر8ا1)
122)درهم.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا))) قر8ا1  ايوب  السيد 
مراكش) اورير  ايت  االداري  الحي 

42222)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا))) قر8ا1  ايوب  السيد 
مراكش) اورير  ايت  االداري  الحي 

42222)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (19 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

219))تحت رقم)263)12.
113I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

RIWAK ASSAFWA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV(ZERKTOUNI(RCE
 RITA 4EME(ETAGE ، 30000، FES

MAROC
RIWAK ASSAFWA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 33 
شارع بوجدور محل رقم ) سيدي 

ابراهيم  - 32222 فاس املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.37649

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)9))يونيو)2)2))تقرر إنشاء)
التسمية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)

الكائن) و  (RIWAK ASSAFWA

الجوالن) ر19-17) رقم  بالعنوان 

و) املغرب  فاس  (32222 (- ( ارطلس)

الزريفي) السيد(ة)) طرف  من  املسير 

العمراني))عبدالله.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (26 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)2)512/2).

114I

 E3I  CONSULTING(تو)3)إي كونسولتين بريفي

PRIVE SARL

مولتي ميديا إي دوموتيك

 SOCIETE MULTIMEDIA ET   

DOMOTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة مولتي ميديا إي دوموتيك      

 SOCIETE MULTIMEDIA ET

DOMOTIQUE

شارع تحمد الشبيهي متجر رقم 4 

م.ج ، 32222، فاس املغرب

 SOCIETE   مولتي ميديا إي دوموتيك

 MULTIMEDIA ET DOMOTIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

تحمد الشبيهي متجر رقم 4  املدينة 

الجديدة - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

64115

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

مولتي) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

 SOCIETE ( ( دوموتيك) إي  ميديا 

.MULTIMEDIA ET DOMOTIQUE

غرض الشركة بإيجاز):)

الكهر8ائي) التركيب  تشغا1  (

معدات) تركيب  و  االلي  (التشغيل 

السمعي البصري).

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املدينة) ( (4 تحمد الشبيهي متجر رقم)

الجديدة)-)32222)فاس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( محمد مومن) ( السيد)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) مومن  محمد  ( السيد)

طريق) (3 الشقة) القدس  إقامة  (5

ايموزار)32222)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) مومن  محمد  ( السيد)

طريق) (3 الشقة) القدس  إقامة  (5

ايموزار)32222)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (25 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)525).

115I

fidusalim

PEGA LUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidusalim

 lot samip bd mohammed 9

 zefzaf(sidi(moumen ، 20400،

casablanca maroc

PEGA LUX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة 

التقدم مس )ـ 17 الطابق الثاني 

سيدي البرنو�سي - 2422) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

47(737

 21 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 شتنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 PEGA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.LUX

غرض الشركة بإيجاز):)شراء)و8يع)

الكهر8ائية) املعدات  جميع  وتوزيع 

والصناعية وجميع تنواع املنتجات.

التركيبات) وتعما1  لوازم 

الكهر8ائية وارشغا1 العامة)؛

))))))السباكة والصحية)،)عقاقير)،)

ارجهزة)،)تكييف الهواء.

عنوان املقر االجتماعي):)مجموعة)

الثاني) الطابق  ـ17) (( مس) التقدم 

الدار) ((2422 (- البرنو�سي) سيدي 

البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: هشام) الزريع  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الزريع هشام عنوانه(ا))حي)
موالي رشيد مجموعة)))زنقة)17)رقم)

11  2422))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الزريع هشام عنوانه(ا))حي)
موالي رشيد مجموعة)))زنقة)17)رقم)

11  2422))الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)-.
116I

FOUZMEDIA

NOUR LOCATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
NOUR LOCATION  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الحدادة ’قامة لورشيدي الرقم 
113) مكتب رقم 6 - 14222 

القنيطرة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.55(59

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2)2))تم تعيين) )))شتنبر) املؤرخ في)
السيد(ة)) للشركة  جديد  مسير 

الناصيري))نجالء)كمسير وحيد
تبعا لقبو1 استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)9)794.
117I

FOUZMEDIA

RAMADA EXPO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
RAMADA EXPO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 77 

البسمة اوالد اوجيه - 14222 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

561(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (14

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RAMADA EXPO

التصدير) (: غرض الشركة بإيجاز)

واالستيراد

مقاو1 في نقل البضائع.

 77 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 14222 (- اوجيه) اوالد  البسمة 

القنيطرة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) عالء) بنجبور  السيد 

 14222 اوجيه) اوالد  البسمة  (77

القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) عالء) بنجبور  السيد 

 14222 اوجيه) اوالد  البسمة  (77

القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)-.

112I

CABINET KHACHIM

TRANS MNARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET KHACHIM

 N°9 LOT(MABROUKA(BIR

 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC

TRANS MNARA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 72) 

الطابق ارر�سي مغرب عربي )A بئر 

الرامي - 14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

56447

في مؤرخ  حر  عقد  (  بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 )))شتنبر)  

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MNARA

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البري للمستخدمين

النقل البري للبضائع

النقل املدر�سي).

عنوان املقر االجتماعي):)رقم)72) 

بئر) (A( الطابق ارر�سي مغرب عربي)

الرامي)-)14222)القنيطرة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: منير) السائح  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) منير  السائح  السيد 
بئر الرامي) ((72 رقم) (A( مغرب عربي)

14222)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) منير  السائح  السيد 
بئر الرامي) ((72 رقم) (A( مغرب عربي)

14222)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)1)31.

119I

fidusalim

PENSARCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidusalim

 lot samip bd mohammed 9

 zefzaf(sidi(moumen ، 20400،

casablanca maroc

PENSARCO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6) ممر 

مرس السلطان الشقة 3 الطابق 

االو1 - 2422) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

47(769

 21 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 شتنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PENSARCO

غرض الشركة بإيجاز):))شراء)و8يع)

املعدات) جميع  وتصدير  واستيراد 

واملواد املعدن والحديد والخشب

)وارملنيوم تصنيع وتجميع ودراسة)

جميع الهياكل والهياكل املعدنية من)

الخشب تو ارلومنيوم)؛

)))))السباكة والصحية)،)العقاقير)

،)ارجهزة)،)تكييف الهواء)،)استئجار)

معدات املوقع)؛.

ممر) ((6 (: عنوان املقر االجتماعي)

الطابق) (3 الشقة) السلطان  مرس 

االو1)-)2422))الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: الزريع) هشام  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد هشام الزريع عنوانه(ا))حي)
موالي رشيد مجموعة)))زنقة)17)رقم)

11 2422))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هشام الزريع عنوانه(ا))حي)
موالي رشيد مجموعة)))زنقة)17)رقم)

11 2422))الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)-.

1(2I

fidusalim

MAWTECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidusalim

 lot samip bd mohammed 9

 zefzaf(sidi(moumen ، 20400،

casablanca maroc

MAWTECH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 21 شارع 
املقاومة الطابق 6 الرقم 11 - 
2422) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
47(767

 21 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 شتنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAWTECH
غرض الشركة بإيجاز):)شراء)و8يع)
(، الكهر8ائية) املعدات  جميع  وتوزيع 
(، املنخفض) املتوسط))) الجهد  ذات 
تنواع) جميع  و الصناعية  واملعدات 
لوازم وتعما1 التركيبات) ؛) املنتجات)
؛) العامة) ا1  غ وارش الكهر8ائية 
لعقاقير وارجهزة) السباكة والصحة ا

وتكييف الهواء.
21)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
املقاومة الطابق)6)الرقم)11 - 2422) 

الدار البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ( الزريع) هشام  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ( الزريع) هشام  السيد 
زنقة) (( مجموعة) رشيد  موالي  حي 
البيضاء) الدار  ((2422  11 رقم) (17

املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( الزريع) هشام  السيد 
حي موالي رشيد مجموعة)))زنقة)17 
رقم)11 2422))الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)-.

1(1I

CSN MAROC

R-ELEC اغ ايليك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CSN MAROC

 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،

MARRAKECH MAROC

اغ ايليك R-ELEC  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1537 

مكرر صوكوما 1 مراكش - 42152 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

126793

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اغ) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. R-ELEC(ايليك

تعما1) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

التركيبات الكهر8ائية.

-)تعما1 مختلفة))تو البناء.

-)التجارة..
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- مراكش) (1 صوكوما) مكرر  (1537

42152)مراكش املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: وهابي) نادية  السيدة 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) وهابي  نادية  السيدة 
املسيرة)23)عملية ام الر8يع عمارة اوه)

الرقم))2 42142)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) وهابي  نادية  السيدة 
املسيرة)23)عملية ام الر8يع عمارة اوه)

الرقم))2 42142)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (32 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)6145.

1((I

ETABLISSEMENT GHAITI

LAHDYLY FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI
شارع العركوب رقم 21 ، 73222، 

الداخلة املغرب
LAHDYLY FISH  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ارمل 
) بلوك 5) رقم )1 مكرر - 73222 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
15475

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 فبراير) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. LAHDYLY FISH
غرض الشركة بإيجاز):)شراء)و8يع)
ارسماك) ونقل  واستيراد  وتصدير 
املجمدة) البحر  منتوجات  وجميع 

والطرية.
عنوان املقر االجتماعي):)حي ارمل)
 73222 (- مكرر) (1( رقم) ((5 بلوك) ((

الداخلة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

122.222,22)درهم،)مقسم كالتالي:
الهديلي) الزهراء) فاطمة  السيدة 
 122.222,22 1.222)حصة بقيمة) ( (:

درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الهديلي) الزهراء) فاطمة  السيدة 
رقم) ((5 بلوك) (( حي ارمل) عنوانه(ا))

)1 73222)الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الهديلي) الزهراء) فاطمة  السيدة 
رقم) ((5 بلوك) (( حي ارمل) عنوانه(ا))

)1 73222)الداخلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

مارس)2)2))تحت رقم)2)2)/32).
1(3I

cabinet(comptable(aziz

BRAHIM AIT YAHIA AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

cabinet(comptable(aziz
) زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 2452)، الدارالبيضاء املغرب
 BRAHIM AIT YAHIA AUTO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي )4 
زنقة فيردي بلفيدير - 2322) 

الدارالبيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(12675

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)14)تبريل)2)2))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 (2322 (- زنقة فيردي بلفيدير) (4(»

الدارالبيضاء)املغرب»)إلى)«14))شارع)

عبدهللا بن ياسين بلفيدير))-)2322) 

الدارالبيضاء))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم))99)).

1(4I

cabinet(comptable(aziz

BRAHIM AIT YAHIA AUTO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

إضافة تسمية تجارية تو شعار)

cabinet(comptable(aziz

) زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 2452)، الدارالبيضاء املغرب

 BRAHIM AIT YAHIA AUTO

«شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: )4 

زنقة فيردي بلفيدير - 2322) 

الدارالبيضاء املغرب.

«إضافة تسمية تجارية تو شعار»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(12675

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تقرر) ((2(2 تبريل) (14 في) املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:

TGV AUTO

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم))99)).

1(5I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

GROUPE AABIDOU TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
2 شارع فاس الطابق ارو1 رقم 1 ، 

92222، طنجة املغرب
 GROUPE AABIDOU TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
وقاية C، قطعة 5)1 - 93222 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(7691

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GROUPE AABIDOU TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االشخاص.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 93222  -  1(5 قطعة) (،C وقاية)

تطوان املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 122 ( (: بنحروزن) ادريس  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ادريس بنحروزن عنوانه(ا))
شارع البطولة رقم)69 93222)تطوان)

املغرب.
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والعائلية) الشخصية  ارسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ادريس بنحروزن عنوانه(ا))

 93222  69 رقم) البطولة  ( شارع)

تطوان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاريخ)25)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)4662.

1(6I

FOUZMEDIA

CRN TRANS ET SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

CRN TRANS ET SERVICE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

منصور الدهبي عمارة فيكيك الرقم 

14 مكتب رقم 3 - 14222 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56193

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CRN (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TRANS ET SERVICE

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

منصور الدهبي عمارة فيكيك الرقم)

14)مكتب رقم)3 - 14222)القنيطرة)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) بوملان  نعيمة  السيدة 

 14222 اوجيه) اوالد  م  بلوك  (314

القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) بوملان  نعيمة  السيدة 

 14222 اوجيه) اوالد  م  بلوك  (314

القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)-.

1(7I

ESPACE COMPETENCES  SARL

SAHARA AVC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ESPACE(COMPETENCES  SARL

شارع القيراوان، عمارة  23  ، شقة 

 BOITE(POSTAL  :     .2، العيون(

70000 ، .1349، العيون املغرب

SAHARA AVC  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي االجتماعي 

شارع مكة زنقة اللوح عمارة االطلس 

رقم 27 العيون  العيون 72222 

العيون املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7625

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2)2))تم تعيين) 9))شتنبر) املؤرخ في)

السيد(ة)) للشركة  جديد  مسير 

التامك شكاف كمسير وحيد

تبعا لقبو1 استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)21)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم))2)2)/326).

1(2I

Auditing consulting house

 SOCIÉTÉ DE

 DÉVELOPPEMENT

 PROVINCIAL-SODEP

TRANSCOOL OUEZZANE
تأسيس شركة املساهمة

Auditing consulting house

 Immeuble(A, angle(bd(Rahal

 Meskini(et(av(lalla(Yacout ,

 6ème(étage(N°32 place(la

 victoire, Casablanca، 20520،

Casablanca Maroc

 Société de développement

 Provincial-SODEP TRANSCOOL

OUEZZANE «شركة املساهمة» 

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

حمان فتواقي، حي لعدير مبنى 1، 

وزان   -، 22)16 وزان   املغرب

إعالن عن تأسيس « شركة 

املساهمة»
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1641

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) ((7

ارسا�سي لشركة املساهمة باملميزات)

التالية:

شكل الشركة):)شركة املساهمة).

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 Société de développement

 Provincial-SODEP TRANSCOOL

.OUEZZANE

تحقيق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جميع العمليات املتعلقة بتدبير مرفق)

النقل املدر�سي بإقليم وزان و;

ذات) ارعما1  بجميع  القيام 

لها) التي  وصناعية  تجارية  طبيعة 

عالقة مباشرة تو غير مباشرة بأهداف)

الشركة والتي من شأنها تن تساهم في)

انطالقها ونموها باستثناء)تدبير امللك)

الخاص للمجلس اإلقليمي لوزان.

يمكن للشركة تن تقدم خدماتها)

في) ذلك  في  ترغب  تخرى  لجماعات 

القانونية) املقتضيات  احترام  إطار 

والتنظيمية الجاري بها العمل وبعد)

موافقة مجلسها اإلداري.)

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(،1 مبنى) لعدير  حي  فتواقي،) حمان 

وزان)))-)22)16)وزان)))املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.

ويبلغ رتسما1 الشركة)5.775.222 

درهم،

مقسم كالتالي:

((: وزان) اقليم  مجلس  الشركة 

 4.(22.222 بقيمة) حصة  (4(.222

درهم للحصة).

((: ( ونانة) الترابية  الشركة جماعة 

22).1)حصة بقيمة)2.222)1)درهم)

للحصة).

عين) الترابية  لجماعة  الشركة 

بقيمة) حصة  (1.252 ( (: بيضاء)

125.222)درهم للحصة).

الترابية) الجماعة  ( الشركة)

بقيمة) حصة  (922 ( (: مقريصات)

92.222)درهم للحصة).

((: )الجماعة الترابية زومي) الشركة)

1.352)حصة بقيمة)135.222)درهم)

للحصة).

الشركة))الجماعة الترابية ملجاعرة)

 135.222 بقيمة) حصة  (1.352 ( (:

درهم للحصة).

ازغيرة) الترابية  الجماعة  الشركة 

درهم) (92.222 حصة بقيمة) (922 ( (:

للحصة).

الشركة))الجماعة الترابية سيدي)

 92.222 922)حصة بقيمة) ( (: بوصبر)

درهم للحصة).

الشركة الجماعة الترابية سيدي)
رضوان):))922)حصة بقيمة)92.222 

درهم للحصة).

الشركة الجماعة الترابية سيدي)

922)حصة بقيمة) ( (: احمد الشريف)

92.222)درهم للحصة).
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تروا1) الترابية  الجماعة  الشركة 

درهم) (92.222 حصة بقيمة) (922 ( (:

للحصة).

الترابية) الجماعة  ( الشركة)

بقيمة) حصة  (922 ( (: امزفرون)

92.222)درهم للحصة).

الترابية) الجماعة  الشركة 

بقيمة) حصة  (922 ( (: مصمودة)

92.222)درهم للحصة).

الترابية) الجماعة  الشركة 

ابريكشة):))922)حصة بقيمة)92.222 

درهم للحصة).

الشركة الجماعة الترابية اسجن)

درهم) (92.222 حصة بقيمة) (922 ( (:

للحصة).

الشركة الجماعة الترابية بني كلة)

درهم) (92.222 حصة بقيمة) (922 ( (:

للحصة).

قلعة) الترابية  الجماعة  الشركة 

 92.222 922)حصة بقيمة) ( (: بوقرة)

درهم للحصة).

مجلس) تعضاء) تو  املتصرفون  (

الرقابة:)

السيد))العربي املحر�سي))بصفته(ا))
 31 عنوانه(ا)) ( رئيس مجلس اإلدارة)
زنقة القا�سي حمادي الصنهاجي م س)

الر8اط) (12125 الر8اط) السو�سي  ع 

املغرب

مراقب تو مراقبي الحسابات):

(ا)بصفته) السيد احمد سحنون)

 ,A مبنى) عنوانه(ا)) ( مراقب حسابات)

اللة) و  املسكيني  رحا1  تقاطع شارع 
رقم) السادس،) الطابق  الياقوت،)

البيضاء) الدار  (- النصر) ساحة  (3(

2222))الدار البيضاء)املغرب

ارسا�سي) النظام  مقتضيات 

توزيع) و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

ارر8اح):

-------------------------------------

.-------------------

املنصوص) الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص):

-------------------------------------

.--------------------

بقبو1) متعلقة  مقتضيات 

تفويت) لهم  املخو1  ارشخاص 

ارسهم وتعيين جهاز الشركة املخو1)

له البث في طلبات القبو1):

(- بتاريخ) تم اإليداع القانوني ب-)

تحت رقم)-.

1(9I

MAROPHAR

MAROPHAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MAROPHAR

 RUE(HATIM(AL(ASSAM 7 RUE 7

 HATIM(AL(ASSAM، 20490،

CASABLANCA MAROC

MAROPHAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7، زنقة 

حاتم العصام 7، زنقة حاتم العصام 

42192 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.76349

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((217 ماي) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد)(ة))محمد املرت�سى))

بن جلون))22))حصة اجتماعية من)

السيد) ( 19.542)حصة لفائدة) تصل)

(ة))نجاة بونون بتاريخ)12)ماي)217).

تفويت السيد)(ة))محمد املرت�سى)

22))حصة اجتماعية من) بن جلون)

السيد) ( 19.542)حصة لفائدة) تصل)

ماي) (12 بتاريخ) املير  ايت  علي  (ة))

.(217

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)217))تحت رقم)637529.

132I

EUROMED COMPTA-SARL

SOSALIZ TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL

 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar

 QI(Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

SOSALIZ TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املسار قم 1126 شقة رقم 1 الحي 

الصناعي مراكش - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1272(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOSALIZ TRAVAUX
مقاو1) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

تعما1 تو تشغا1 عمومية

-)املباني وارشغا1 العامة

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الحي) (1 رقم) شقة  (1126 قم) املسار 

مراكش) (42222 (- الصناعي مراكش)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 522.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد الفزني عبد العزيز):))522.) 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 (.522 ( (: لعربي) ازماون  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

العزيز) عبد  الفزني  السيد 
عنوانه(ا))املسيرة)1)عمارة)525)اقامة)
 42142 مراكش) (15 شقة) خريس 

مراكش املغرب.
عنوانه(ا)) لعربي  ازماون  السيد 
 142 رقم) القصور  تجزئة  امرشيش 

مراكش)42222)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العزيز) عبد  الفزني  السيد 
عنوانه(ا))املسيرة)1)عمارة)525)اقامة)
 42142 مراكش) (15 شقة) خريس 

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
27)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)116295.

131I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

CHARLIE ALPHA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البريد 
629) ، 42222، مراكش املغرب
CHARLIE ALPHA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي باب جديد 

فيال رقم 39) - 42222 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127237

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (2(
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHARLIE ALPHA
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تأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جميع العقارات املفروشة.

باب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 42222  -  (39 رقم) فيال  جديد 

مراكش املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد فهد الشعرة):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

السيدة سامية ادري�سي القيطوني)

درهم) (122 بقيمة) حصة  (522 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الشعرة  فهد  السيد 

قطاع)))بلوك كاف رقم)2)حي الرياض)

12142)الر8اط املغرب.

السيد سامية ادري�سي القيطوني)

عنوانه(ا))قطاع)))بلوك ك رقم)2)حي)

الرياض)12142)الر8اط املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) الشعرة  فهد  السيد 

قطاع)))بلوك كاف رقم)2)حي الرياض)

12142)الر8اط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

27)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)116124.

13(I

HIDA SERVICE TAROUDANT

IRRI SOURCE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

HIDA SERVICE TAROUDANT

 BP 979 IMM(LAAYADI

 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،

TAROUDANT MAROC

IRRI SOURCE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 11 

قيسارية الهنا محمد v  والد ثا يمة 

-  23222 تا رودانت املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4561

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 شتنبر) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):

 ABDELLAH (ة)) السيد) تفويت 

اجتماعية) حصة  (HOUNAIN 522

لفائدة)) حصة  (1.222 تصل) من 

السيد)(ة))عبد الطيف سميح بتاريخ)

22)شتنبر)2)2).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 12 بتاريخ) ( بتارودانت) االبتدائية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)66)1.

133I

العيون استشارات

 AVENIR MATERIEL ET
EQUIPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

72222، العيون املغرب

 AVENIR MATERIEL ET

EQUIPEMENT   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
موالي رشيد ممدة رقم 1)1 العيون  

- 72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

333(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (2(

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 AVENIR MATERIEL ET (:

.  EQUIPEMENT
كل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
واشغا1) العقاري  باملجا1  مايتعلق 
البناء)العامة و االستيراد والتصدير).

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
العيون)) (1(1 موالي رشيد ممدة رقم)

- 72222)العيون املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (22.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد االله الشاوي)):))222.) 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
)السيد عبد االله الشاوي)):)222) 

بقيمة)122)درهم.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
الشاوي)) االله  عبد  السيد 
عنوانه(ا))تجزئة االمير عال1 ابن عبد)
هللا زنقة قادس الطابق االو1 رقم)92 

الفنيدق))2222)فنيدق))املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الشاوي)) االله  عبد  السيد 
عنوانه(ا))تجزئة االمير عال1 ابن عبد)
هللا زنقة قادس الطابق االو1 رقم)92 

الفنيدق))2222)فنيدق))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)27)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)367).

134I

حجي و شركائه

 BEAUMANOIR MAROC
SOURCING & EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

حجي و شركائه

2) شارع موالي يوسف ، 2272)، 
الدارالبيضاء املغرب

 BEAUMANOIR MAROC
SOURCING & EXPORT  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي زنقة سمية 
اقامة شهرزاد تالثة الطابق الخامس 
بامليي الدار البيضاء  - 2342) الدار 

البيضاء  املغرب .
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.432227

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) ((2(2 غشت) ((7 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
مباشر) الغير  او  املباشر  الستيراد 
اكسسوارات) لالنسجة,) للمالبس,)
املوضة,)اللوازم وارقمشة الضرورية)
معدات) عام  وبشكل  لإلنتاج 

الشخص.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742215.

135I

CAF MAROC

HB FASHION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
HB FASHION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2)، مجمع 
بو8انة 1 بلوك 2) الطابق الثاني رقم 

4) - 92222 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.546(7
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الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2)2))تقرر حل) 12)غشت) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
  HB FASHION الوحيد) الشريك 
مبلغ رتسمالها)12.222)درهم وعنوان)
مجمع بو8انة) (،(2 مقرها اإلجتماعي)
 -  (4 الطابق الثاني رقم) ((2 بلوك) (1
92222)طنجة املغرب نتيجة 1):)ازمة)

نشاط.
و حدد مقر التصفية ب)2)،)مجمع)
بو8انة)1)بلوك)2))الطابق الثاني رقم)

4) - 92222)طنجة املغرب.)
و عين:

الزكام الغربي و) ( السيد(ة))بشرى)
بلوك) (1 2)،)مجمع بو8انة) عنوانه(ا))
 92222  (4 رقم) الثاني  الطابق  ((2

طنجة املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (26 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)5173.

136I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

WIRECASH
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
WIRECASH «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي: 61 تجزئة 
ياسمينة رقم 3 ويسالن   - 52222 

مكناس  املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.42391

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((2(2 4))شتنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الحاج) بل  عثمان  السيد  تفويت 
اجتماعية)) حصة  (1222 حمليلي)
قيمة) لفائدة السيد احمد البكاري،)

الحصة الواحدة)122)درهم)
على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 
البكاري)) احمد  السيد  تعيين  مايلي:)
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 
للشركة) وحيد  كمسير  (GM75566
استقالة) قبو1  و  محدودة  غير  ملدة 
حمليلي) الحاج  بل  عثمان  السيد 
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 
تسيير) من  ذمته  D422(72وإبراء)

الشركة خال1 املدة السابقة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
ما) للشركة  تسفله  املوقعون  قدم 
دفع ما) :-السيد تحمد البكاري،) يلي)
هو) (/ درهم) (122222 (: نقدا) قيمته 
مجموع التقدمات التي تكون رتسما1)
درهم)122222  تلف  (مـائة  الشركة)

درهم
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
حدد رتسما1 الشركة في مـائة تلف)
)122222)))درهم والتي تمثل مجموع)
6.مقسمة) التقدمات املبينة في البند)
حصة بقيمة مائة) ((1222) إلى تلف)
تخصص كما) درهم للحصة،) ((122(
 1222 البكاري.) تحمد  السيد  (: يلي)
الحصص) مجموع  تي  (/ ( ( حصة)
 1222 حصة)) (تلـف  االجتماعية)

حصة
على) ينص  الذي  (:14 رقم) بند 
مايلي:)...)يعين في مهمة مسير الشركة)
تعاله) املعنية  السلطات  له  وتخو1 
الحامل) ( البكاري) احمد  السيد  (:
(،GM75566 رقم) الوطنية  للبطاقة 
للعمل) بالتفويضات ارشمل  ويتمتع 
باسم الشركة وتلزم الشركة بتوقيع)

واحد.)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
22)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)3134.

137I

KAMA SERVICE

BOURTAIL TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KAMA SERVICE

شقة رقم ) إقامة تميرة سيدي بنور 

، 4352)، سيدي بنور املغرب

BOURTAIL TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

) إقامة تميرة سيدي بنور - 4352) 

سيدي بنور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(273

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((2

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOURTAIL TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين.

عنوان املقر االجتماعي):)شقة رقم)

 (4352 (- إقامة تميرة سيدي بنور) ((

سيدي بنور املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

122.222,22)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: بورطيل) خالد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) بورطيل  خالد  السيد 

العونات) يوسف  اوالد  العزابة  دوار 

4352))سيدي بنور املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) بورطيل  خالد  السيد 

العونات) يوسف  اوالد  العزابة  دوار 

4352))سيدي بنور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بنور) بسيدي  االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)3797.

132I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

TADOUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسما1 الشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

TADOUB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 

رقم 7 الطابق الثالث طريق بيوكرا 

ايت ملو1 انزكان - 26623 انزكان 

املغرب.

رفع رتسما1 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.142(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((219 تبريل) (17 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما1  رفع 

من) تي  درهم») (1.322.222»

 1.422.222» إلى) درهم») (122.222»

درهم»)عن طريق):))إدماج احتياطي تو)

تر8اح تو عالوات إصدار في رتس املا1.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

26)تكتو8ر) )بتاريخ) االبتدائية بانزكان)

2)2))تحت رقم)1722.

139I
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STE SOFADON SARL - AU

STE SOFADON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE(SOFADON(SARL - AU
إقامة طامو عمارة 19 الشقة 7 حي 
موالي يوسف تازة ، 35222، تازة 

املغرب
STE SOFADON شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

طامو عمارة 19 الشقة 7 حي موالي 
يوسف - تازة - 35222 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5533
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOFADON
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع
االستيراد و التصدير.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
حي موالي) (7 الشقة) (19 طامو عمارة)

يوسف)-)تازة)-)35222)تازة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 322 ( (: محمد) حدوش  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 722 ( (: دنيا) تاغزوتي  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) محمد  حدوش  السيد 
 -  7 تازة شارع موالي يوسف الشقة)

عمارة)19 35222)تازة املغرب.
عنوانه(ا)) دنيا  تاغزوتي  السيدة 

 -  7 تازة شارع موالي يوسف الشقة)
عمارة)19 35222)تازة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حدوش محمد عنوانه(ا))
 -  7 تازة شارع موالي يوسف الشقة)

عمارة)19 35222)تازة املغرب
تم اإليداع القانوني ب-))بتاريخ)1) 

شتنبر)2)2))تحت رقم)5)4.
142I

SOCIETE FICOMAN

SOCIETE LOGIMEK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE FICOMAN
 RUE SAFI REIDANCE AIDA
 APPT 7 2 ET(E(ETAGE( VN)
 meknes، 50000، Meknes

MAROC
SOCIETE LOGIMEK SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم ) زنقة 

القا�سي ابن تحمد حي السعادة 
مكناس - 52222 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

522(5
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE LOGIMEK SARL
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري
تعما1 مختلفة

املتاجرة.
 ( رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
زنقة القا�سي ابن تحمد حي السعادة)

مكناس)-)52222)مكناس املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد الزياني تحمد):))222)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
 122 ( (: خديجة) جطو  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 122 ( (: هللا) عبد  الزياني  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة جطو خديجة عنوانه(ا))5 
 52222 تجزئة ندوى تواركة مكناس)

مكناس املغرب.
 5 السيد الزياني تحمد عنوانه(ا))
 52222 تجزئة ندوى تواركة مكناس)

مكناس املغرب.
السيد الزياني عبد هللا عنوانه(ا))
مكناس) تواركة  ندوى  تجزئة  (5

52222)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 5 السيد الزياني تحمد عنوانه(ا))
 52222 تجزئة ندوى تواركة مكناس)

مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
25)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)3239.
141I

ARBAOUI ABDELLAH 

 SOCIÉTÉ SOLARABINE DE
TRAVAUX DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ARBAOUI ABDELLAH
 LOT ESSALAM BVD 33

 ABDELKRIM(ELKHATABI ،
12000، TEMARA(MAROC

 SOCIÉTÉ SOLARABINE DE
TRAVAUX DIVERS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 15 شارع 
االبطا1 الشقة 25 اكدا1 - 12292 

الر8اط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

146499

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) ((4

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIÉTÉ SOLARABINE DE

.TRAVAUX DIVERS

اشغا1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.

15)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

 12292 (- اكدا1) (25 االبطا1 الشقة)

الر8اط املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 72.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ايت بهوش عبدهللا)):))722 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عبدهللا)) بهوش  ايت  السيد 

عنوانه(ا))عمارة)))الشقة)19)الشطر)
تامسنا) (1((22 ح جنان املنصور)2 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عبدهللا)) بهوش  ايت  السيد 

عنوانه(ا))عمارة)))الشقة)19)الشطر)
تامسنا) (1((22 ح جنان املنصور)2 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (27 بتاريخ) ( التجارية بالر8اط)

2)2))تحت رقم)127447.

14(I
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خبرة))الشرق

TRASER BERKANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

خبرة  الشرق

49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 

املدينة شقة رقم 3 بركان 49 شارع 

البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 

شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب

TRASER BERKANE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة تقع 

بشارع البكاي لهبيل إقامة رياض 

املدينة الطابق ارو1 الشقة رقم 

3 رقم 49 بركان. - 63322 بركان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7323

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((2

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRASER BERKANE
مقاو1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تعما1 تو إنشاءات مختلفة.

عنوان املقر االجتماعي):)شقة تقع)

رياض) إقامة  لهبيل  البكاي  بشارع 

رقم) الشقة  ارو1  الطابق  املدينة 

بركان) (63322 (- بركان.) (49 رقم) (3

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 TRASER BERKANE الشركة)
درهم) (122 بقيمة) حصة  (:( ( 1.000

للحصة).
 1222 (: اسيكي) ايوب  السيد  (

بقيمة)122)درهم.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) اسيكي  ايوب  السيد 
بركان) الحرية  حي  الر8يع  ام  زنقة  (7

63322)بركان املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) اسيكي  ايوب  السيد 
بركان) الحرية  حي  الر8يع  ام  زنقة  (7

63322)بركان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (27 بتاريخ) ( االبتدائية ببركان)

2)2))تحت رقم)424.
143I

SOCIETE FICOMAN

 SOCIETE DE JUMELAGE
 EN CONSTRUCTION ET
EQUIPEMENT  SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOCIETE FICOMAN
 RUE SAFI REIDANCE AIDA
 APPT 7 2 ET(E(ETAGE( VN)
 meknes، 50000، Meknes

MAROC
 SOCIETE DE JUMELAGE
 EN CONSTRUCTION ET

EQUIPEMENT  SARL(AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 

بالطابق السفلي رقم 175 املنتزه ) 
مكناس  - 52222 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52723

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (29

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE DE JUMELAGE (:

 EN CONSTRUCTION ET

.EQUIPEMENT  SARL AU

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري

تعما1 مختلفة

نقل البضائع لصالح الغير اقل من)

3522)كغ.

متجر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 ( املنتزه) (175 السفلي رقم) بالطابق 

مكناس))-)52222)مكناس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: حدو) هري�سي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) حدو  هري�سي  السيد 

بلوك س رقم)4)حي القامرة الشمالية))

ح ي م الر8اط)12222)الر8اط املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) حدو  هري�سي  السيد 

بلوك س رقم)4)حي القامرة الشمالية))

ح ي م الر8اط)12222)الر8اط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((2 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)953).

144I

KARIM GROUPE MAROC SARL AU

 SOHAN ETUDE ET
TRAVAUX SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 KARIM GROUPE MAROC SARL
AU

 PASSAGE ABOU BAKER AL
 KADIRI, GALERIE(BENACHER
 N°5, SALA(AL(JADIDA, SALE ،

11000، SALE(MAROC
 SOHAN ETUDE ET TRAVAUX
SARL AU شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
سليمة )2 العمارة 25 الشقة 13 
سال الجديدة - 11222 سال املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31923
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOHAN ETUDE ET TRAVAUX

.SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):)اإلنشاءات)

املعدنية والكهر8اء)
مكتب الدراسات و االبحاث.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
سليمة))2)العمارة)25)الشقة)13)سال)

الجديدة)-)11222)سال املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 122 ( (: حنزاز) صوفيا  السيدة 

حصة بقيمة)1.222)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه(ا)) حنزاز  صوفيا  السيدة 
الشقة) (25 العمارة) (2( اقامة سليمة)
13)سال الجديدة)11222)سال املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) حنزاز  صوفيا  السيدة 
الشقة) (25 العمارة) (2( اقامة سليمة)
13)سال الجديدة)11222)سال املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (21 بتاريخ) ( بسال) االبتدائية 

2)2))تحت رقم)362.
145I

خبرة))الشرق

BERDIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
خبرة  الشرق

49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 
املدينة شقة رقم 3 بركان 49 شارع 
البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 
شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب
BERDIS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة تقع 
بشارع البكاي لهبيل إقامة رياض 
املدينة الطابق ارو1 الشقة رقم 
3 رقم 49 بركان. - 63322 بركان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7325

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((2
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BERDIS

توزيع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
كافة املنتجات الغذائية والزراعية.

عنوان املقر االجتماعي):)شقة تقع)
رياض) إقامة  لهبيل  البكاي  بشارع 
رقم) الشقة  ارو1  الطابق  املدينة 
بركان) (63322 (- بركان.) (49 رقم) (3

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الشركة)BERDIS(:((1.000)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
)السيد يوسف وافي):)1222)بقيمة)

122)درهم.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) وافي  يوسف  السيد 
بركان) الحرية  حي  الر8يع  ام  زنقة  (7

63322)بركان املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) وافي  يوسف  السيد 
بركان) الحرية  حي  الر8يع  ام  زنقة  (7

63322)بركان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (27 بتاريخ) ( االبتدائية ببركان)

2)2))تحت رقم)425.
146I

BAGIC

NOVARIOM BAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BAGIC
BD(LA(RESISTANCE .1 LOT.

 WAHDA(APPT.1 ALIA
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

NOVARIOM BAT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم 

) بني يخلف  - 2215) املحمدية 
املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.17913

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2)2))تقرر حل) 1))شتنبر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ رتسمالها) ( (NOVARIOM BAT
مقرها) وعنوان  درهم  (122.222
اإلجتماعي حي السالم)))بني يخلف))-)
(: املحمدية املغرب نتيجة 1) ((2215

حل مسبق للشركة.
و حدد مقر التصفية ب حي السالم)
املحمدية) ((2215 (- ( يخلف) بني  ((

املغرب.)
و عين:

و) طويل  ( خديجة) ( السيد(ة))
 (2215 ( عنوانه(ا))دوار الشحاوطة)
(ة)) كمصفي) املغرب  املحمدية 

للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

حي السالم)))بني يخلف املحمدية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)51)1.
147I

 Cabinet d’audit , comptabilité et conseils

juridiques

 SOCIETE Y&H WHOLSALE
TECHNOLOGY SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 Cabinet(d›audit , comptabilité(et
conseils(juridiques

شارع محمد الخامس إقامة اليمني 
الدور االو1 شقة 3 وجدة ، 62222، 

وجدة املغرب
 SOCIETE(Y&H(WHOLSALE

TECHNOLOGY SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 143 شارع 
115 الحي الحسني وجدة - 62222 

وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

35715

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE( Y&H( WHOLSALE

.TECHNOLOGY SARL

شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعدات) استوراد  في  متخصصة 

اإلليكترونية.

عنوان املقر االجتماعي):)143)شارع)

 62222 (- الحي الحسني وجدة) (115

وجدة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( السيد معاذ اليوسفي)

تجزئة) الحسن  موالي  ارمير  شارع 

مشيور زنقة السلمون رقم)3 62222 

وجدة املغرب.

عنوانه(ا)) ( السيدة هاجر حمليلي)

حي اكدا1 تجزئة سهب الخيل زنقة)
الرتفة)4))رقم)2)شقة)3)سيدي يحيى)

62222)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( السيد معاذ اليوسفي)

تجزئة) الحسن  موالي  ارمير  شارع 

مشيور زنقة السلمون رقم)3 62222 

وجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (27 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2)2))تحت رقم)36)).

142I
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ARBAOUI ABDELLAH 

ARTE CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ARBAOUI ABDELLAH
 LOT ESSALAM BVD 33

 ABDELKRIM(ELKHATABI ،
12000، TEMARA(MAROC
ARTE CONSEIL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 571 شارع 
محمد السادس عمارة ماتيس بلوك 

–ت- الطابق الثاني السوي�سي   - 
12172 الر8اط  املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.75169
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)15)يوليوز)2)2))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
عمارة) السادس  شارع محمد  (571»
الثاني) الطابق  –ت-) بلوك) ماتيس 
السوي�سي)))-)12172)الر8اط))املغرب»)
 (3 «اقامة ماري عمارة ت مكتب) إلى)
الطابق الرابع شارع الحسن الثاني))-)

222)1)تمارة))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (27 بتاريخ) ( التجارية بالر8اط)

2)2))تحت رقم)127442.

149I

KARIM GROUPE MAROC SARL AU

 TONY WHOLESALE
TRADES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 KARIM GROUPE MAROC SARL
AU

 PASSAGE ABOU BAKER AL
 KADIRI, GALERIE(BENACHER
 N°5, SALA(AL(JADIDA, SALE ،

11000، SALE(MAROC
 TONY WHOLESALE TRADES

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 15 شارع 

االبطا1 رقم 4 اكدا1 - 11122 

الر8اط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

145725

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TONY(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.WHOLESALE TRADES SARL

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير.

15)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

 11122 (- اكدا1) (4 رقم) االبطا1 

الر8اط املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (52 ( (: الزاهي) نزار  السيد 

بقيمة)1.222)درهم للحصة).

 52 ( (: الحماسني) محمد  السيد 

حصة بقيمة)1.222)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) عنوانه(ا)) الزاهي  نزار  السيد 

تليال رقم)323)تيكيوين اكادير)2222 

اكادير املغرب.

الحماسني) محمد  السيد 

تجزئة) (375 رقم) (22 شقة) عنوانه(ا))

الوفاء)زواغة)2222)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الحماسني) محمد  السيد 

تجزئة) (375 رقم) (22 شقة) عنوانه(ا))

الوفاء)زواغة)2222)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (15 بتاريخ) ( بالر8اط) التجارية 

2)2))تحت رقم)-.

152I

chrono services

زهرة الشاوية
إعالن متعدد القرارات

chrono services

45 زنقة عقبة بن نافع برشيد، 

6122)، برشيد املغرب

زهرة الشاوية «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: سفلي 

الرقم 337 التيسير )  - 6122) 

برشيد املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1(457

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) ((2(2 2))شتنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت الحصص االجتماعية

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تغيير الشكل القانوني للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)

ينص على) الذي  و7:) (6 رقم) بند 

محمد) الخا1  السيد  قام  مايلي:)

حصة) (522 بتفويت) حصة)) (1222(

التي يملكها في راس ما1 شركة))زهرة)

الشاوية لفائدة السيد الخا1 فاروق

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

ذات الشريك الوحيد الى شركة ذات)

املسؤولية املحدودة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

26)تكتو8ر) )بتاريخ) االبتدائية ببرشيد)

2)2))تحت رقم)1319.

151I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

BENZI TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

BENZI TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : بلوك 

5 رقم 63 حي تمرسيت ايت ملو1 

انزكان - 26152 انزكان املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.61(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) ((219 شتنبر) (17 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (BENZI TRANS حل)

رتسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  درهم  (122.222

حي) (63 رقم) (5 بلوك) اإلجتماعي 

 26152 (- تمرسيت ايت ملو1 انزكان)

انزكان املغرب نتيجة لقفل التصفية)

و عين:

و) مهطاط  ( محمد) السيد(ة))

دوار موريس القليعة ايت) عنوانه(ا))

املغرب)) ملو1  ايت  (26152 ملو1)

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بلوك) وفي  ((219 شتنبر) (17 بتاريخ)

ملو1) ايت  تمرسيت  حي  (63 رقم) (5

انزكان)-)26152)انزكان املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

26)تكتو8ر) )بتاريخ) االبتدائية بانزكان)

2)2))تحت رقم)1721.

15(I
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somadik

STE MAHDAR INTERIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

somadik
 hay(el(massira(rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

STE MAHDAR INTERIM شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع االمير 
موالي عبد هللا زنقة التيلوم عمارة 
21 الطابق االو1 الشقة رقم )2 
العيون - 7222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
33(91

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((9
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAHDAR INTERIM
غرض الشركة بإيجاز):)الخدمات)

املؤقتة.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
التيلوم) زنقة  هللا  عبد  موالي  االمير 
الطابق االو1 الشقة رقم) (21 عمارة)

)2)العيون)-)7222)العيون املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: محضر) سارة  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 1.222 (: محضر) سارة  السيدة  (

بقيمة)122)درهم.

والعائلية) الشخصية  ارسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) محضر  سارة  السيدة 

44)بلوك)25)اكفاي تارودانت)7222 

العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) محضر  سارة  السيدة 

44)بلوك)25)اكفاي تارودانت)7222 

العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ))2)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)333).

153I

F.C.G.E

 LE PANIER DE

MADMOISELLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

F.C.G.E

 N°422, APPT.03, 2 EME(ETAGE,

 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،

40140، MARRAKECH(MAROC

  LE PANIER DE MADMOISELLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 57 

زنقة موريتانيا ص.ب 629) جليز 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29241

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) ((2(2 فبراير) ((9 املؤرخ في)

السيد(ة)) للشركة  جديد  مسير 

  TADDUNI( Tony( Jean( Pierre

كمسير وحيد

تبعا لقبو1 استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (27 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)5)32.

154I

MOGADOR GESTION

 STE LA MEILLEURE DES

TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية 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

 STE LA MEILLEURE DES

TRAVAUX  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 662 

البحيرة  الصويرة 44222 الصويرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5325

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE LA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. MEILLEURE DES TRAVAUX

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)662 

الصويرة) (44222 الصويرة) ( البحيرة)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1222 (: لفليحي خديجة) السيدة 

بقيمة)122)درهم.

والعائلية) الشخصية  ارسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة لفليحي خديجة عنوانه(ا))
 44222 ( الصويرة) (5 تجزئة) (71 رقم)

الصويرة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
مصطفى) البوعي�سي  السيد 
الشياظمة) زنقة  (7-22 عنوانه(ا))
الصويرة) (44222 الصويرة) (5 تجزئة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالصويرة) االبتدائية 
تكتو8ر)2)2))تحت رقم)2)2)/4)).

156I

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE ULTRA MAC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SOCIETE ULTRA MAC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 تجزئة 
بشرى الزيتون - 52222 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52241

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) (1(
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE ULTRA MAC
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غرض الشركة بإيجاز):)*بيع مواد)
البناء

*تقل البضائع لحساب الغير
*اشغا1 مختلفة او البناء.

عنوان املقر االجتماعي):)12)تجزئة)
مكناس) (52222 (- الزيتون) بشرى 

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: محمد) زوكاغ  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) محمد  زوكاغ  السيد 
) 52222)مكناس) 1)رقم) 144)نسيم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) محمد  زوكاغ  السيد 
) 52222)مكناس) 1)رقم) 144)نسيم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
26)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)3275.
157I

امغار عبد الغافور

JILALA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
1 الطابق االو1 تطوان ، 93222، 

تطوان املغرب
JILALA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي 39 اقامة  
5 زنقة زايو شارع مامون تطوان - 

93222 تطوان املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(3(49

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((2(2 شتنبر) (14 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  ارنشطة  إضافة 
الشركة الحالي):

التخفيض العقاري.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بتطوان))بتاريخ)21)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)4649.
152I

اورو افريك إكسبير

FINALPHA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اورو افريك إكسبير
رقم 56) شارع اإلدري�سي، تجزئة 
صوفيا الوردة، تاركةـ ـ مراكش ، 

42222، مراكش املغرب
FINALPHA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 LOT وعنوان مقرها اإلجتماعي
 ISSIL(N°499 MARRAKECH

MARRAKECH 40000 مراطش 
املغؤب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127219

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((1
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FINALPHA
:)املساعدة) غرض الشركة بإيجاز)

.BDD(في التنمية التجارية إدارة
 LOT (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 ISSIL N°499 MARRAKECH
مراطش) (MARRAKECH 42222

املغؤب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد حنفي علي):))1.222)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) علي  حنفي  السيد 

 42222   499 رقم) اسيل  تجزئة 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) علي  حنفي  السيد 

 42222   499 رقم) اسيل  تجزئة 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

27)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)116229.

162I

N(M CONSEIL-SARL

TURO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

N(M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

TURO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن االو1 زنقة 5 رقم 19، 

الطابق الثاني رقم 4 الناظور - 

222)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2743

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((2

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.TURO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

غرض الشركة بإيجاز):)استيراد و)

تصدير

توزيع مواد البناء)واإلكسسوارات

االدوات) و  التنظيف  مواد  توزيع 

الكهرومنزلية.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الحسن االو1 زنقة)5)رقم)19،)الطابق)

 6(222 (- الناظور) (4 رقم) الثاني 

الناظور املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: السيد الوزغاري سفيان)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: محمد) زيزي  بن  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

سفيان) الوزغاري  السيد 

مليلية) ((2 فينزويال) زنقة  عنوانه(ا))

221)5)مليلية املغرب.

السيد بن زيزي محمد عنوانه(ا))

حي دواية بني انصار)222)6)الناظور)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

سفيان) الوزغاري  السيد 

مليلية) ((2 فينزويال) زنقة  عنوانه(ا))

221)5)مليلية املغرب

السيد بن زيزي محمد عنوانه(ا))

حي دواية بني انصار)222)6)الناظور)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)31)3.
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فيسكونت خدمات

ALUMLINA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيسكونت خدمات
شارع محمد حجاج تطوان، 93242، 

تطوان املغرب
ALUMLINA SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حارة 
موالي الحسن شارع محمد 

البوزيدي قيسارية الرحمة رقم.)1 
93242 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(7627

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALUMLINA SARL AU
التصدير) (: غرض الشركة بإيجاز)
املستلزمات) بيع  و  االستراد  و 

االلومنيوم..
حارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
موالي الحسن شارع محمد البوزيدي)
 93242 رقم.)1  الرحمة  قيسارية 

تطوان املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 122 ( (: الخليل) الخم�سي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الخم�سي الخليل عنوانه(ا))

حي القدس زنقة غزة رقم.2) 93222 

تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الخم�سي الخليل عنوانه(ا))

حي القدس زنقة غزة رقم.2) 93222 

تطوان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاريخ)21)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)4646.

16(I

SAFIR COMPTA

تاركيت تير

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

SAFIR COMPTA

 3eme(etage(imm(Baih(ferk

 elahbab ، 83000، Taroudant

Maroc

تاركيت تير  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 56 

تجزئة نايت واعلي باب الخميس - 

23222 تارودانت املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5533

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)16)شتنبر)2)2))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

باب) واعلي  نايت  تجزئة  (56 «رقم)

الخميس)-)23222)تارودانت املغرب»)

 23222 (- ( «مزارع دوار تمالوكت) إلى)

تارودانت))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ) ( بتارودانت) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم))131.

163I

KAMA SERVICE

 HORTI DOUKKALA EL

OUAFI ET CIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

KAMA SERVICE

شقة رقم ) إقامة تميرة سيدي بنور 

، 4352)، سيدي بنور املغرب

 HORTI DOUKKALA EL OUAFI

ET CIE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

اإلستثمار القالحي 335 - 4352) 

سيدي بنور املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.135

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 شتنبر) ((9 في) املؤرخ 

املصادقة على):

امينة الزواوي) (ة)) تفويت السيد)

 23 تصل) من  اجتماعية  حصة  ((2

حصة لفائدة))السيد)(ة))محمد ر�سى)

شتنبر) ((9 بتاريخ) االدري�سي  الزواوي 

.(2(2

امينة الزواوي) (ة)) تفويت السيد)

 23 تصل) من  اجتماعية  حصة  ((7

سندس) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

شتنبر) ((9 بتاريخ) االدري�سي  الزواوي 

.(2(2

امينة الزواوي) (ة)) تفويت السيد)

 23 تصل) من  اجتماعية  حصة  ((2

حصة لفائدة))السيد)(ة))علي الزواوي)

االدري�سي بتاريخ)9))شتنبر)2)2).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 25 بتاريخ) ( بنور) بسيدي  االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)3792.

164I

CAGECO

 SOCIETE BENDAMIA  DE

COMMERCE

إعالن متعدد القرارات

CAGECO

9) شارع محمد السادس عمارة ف) 

الرقم 12 الدار البيضاء ، 2522)، 

الدارالبيضاء املغرب

 SOCIETE(BENDAMIA  DE

COMMERCE «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: تعاونية 

الرجاء رقم 23) بن احمد عمالة 

سطات  - - سطات  املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(99

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

219))تم اتخاذ) 4))دجنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تغييرتسمية الشركة

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تقليص نشاط الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)

بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

 SOCIÉTÉ من) الشركة  تغييرتسمية 

الى) (BENDAMIA DE COMMERCE

SOBENCOM

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تقليص نشاط الشركة))في):)-)املخبزة)

والحلويات)-)مقهى)-)مطعم

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( احمد) ببن  االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)2).
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ESPACE COMPETENCES  SARL

 TOP SERVICES BORBAB

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPACE(COMPETENCES  SARL

شارع القيراوان، عمارة  23  ، شقة 

 BOITE(POSTAL  :     .2، العيون(

70000 ، .1349، العيون املغرب

 TOP SERVICES BORBAB SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  زنقة عبدة 
رقم 4 حي خط الرملة 1 العيون - 

72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

33(65

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TOP (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SERVICES BORBAB SARL AU

مكتبة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وخدمات متنوعة

مبيعات الكتب واملشتريات

استيراد وتصدير

التجارة العامة.
زنقة) ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عبدة رقم)4)حي خط الرملة)1)العيون)

- 72222)العيون املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( ( بور8اب) علي  السيد 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 1222 (: ( ( بور8اب) علي  السيد  (
بقيمة)122)درهم.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( ( بور8اب) علي  السيد 
اومو�سى) احمد  سيدي  اليغ  دوار 

تيزنيت)72222)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( ( بور8اب) علي  السيد 
اومو�سى) احمد  سيدي  اليغ  دوار 

تيزنيت)72222)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ))2)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)2)2)/327).
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GHIZLANE DOUBLANE

CHAFAKI SHIPPING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة العبدي شارع محمد 
السادس ، 4222)، الجديدة املغرب
CHAFAKI SHIPPING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 
ابراهيم موالي عبد هللا   - 4222) 

الجديدة ااملغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
17237

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (((
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHAFAKI SHIPPING

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 RAVITAILLEMENT DES

.NAVIRES

عنوان املقر االجتماعي):)دوار اوالد)

 (4222 (- ( ( ابراهيم موالي عبد هللا)

الجديدة ااملغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: الشفقي) الدين  نور  السيد 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222

للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الشفقي) الدين  نور  السيد 

موالي) ابراهيم  اوالد  دوار  عنوانه(ا))

عبد هللا))4222))الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الشفقي) الدين  نور  السيد 

موالي) ابراهيم  اوالد  دوار  عنوانه(ا))

عبد هللا))4222))الجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالجديدة) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)5443).

167I

CABINET FICOR

جولي كونستريكسيون ماروك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET FICOR

)1 زنقة ارقحوان إقامة الناس 

بوسجور ، 22)2)، الدار البيضاء 

املغرب

جولي كونستريكسيون ماروك شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 47 شارع 

اللة اليقوت الطابق الخامس - 

22)2) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

462217

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

جولي) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

كونستريكسيون ماروك.

غرض الشركة بإيجاز):)*)اإلنعاش)

العقاري بمختلف تشكاله إلى جانب)

تشغا1 التجهيز و تهييئ اررا�سي املعدة)

للبناء))))))))))))))))))))))))))))))))

ارشغا1) و  البناء) تشغا1  (* (

العمومية املختلفة.

و) اررا�سي  كراء) بيع،) شراء،) ( (*

البنايات).

توزيع،) و  تمثيل  شراء،) بيع،) (*

استيراد و تصدير السلع و اآلليات و)

مواد تخرى

ارخرى) ارنشطة  جانب  *إلى  (

بشكل) الشركة  بنشاط  املتعلقة 

مباشر تو غير مباشر،))

47)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

(- الخامس) الطابق  اليقوت  اللة 

22)2))الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

1.222.222)درهم،)مقسم كالتالي:

 5.222 ( (: السيدة لحساك نجيب)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 (.522 ( (: السيدة لحساك سلوي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 (.522 ( (: وفاء) لحساك  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
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السيد لحساك نجيب عنوانه(ا))

 (2(22 ( ممر بريس عين السبع) (36

الدار البيضاء))املغرب.

السيدة لحساك سلوى عنوانه(ا))

 (2(22 ( ممر بريس عين السبع) (36

الدار البيضاء))املغرب.

عنوانه(ا)) وفاء) لحساك  السيدة 

 (2(22 ( ممر بريس عين السبع) (36

الدار البيضاء))املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لحساك نجيب عنوانه(ا))

 (2(22 ( ممر بريس عين السبع) (36

الدار البيضاء))املغرب

السيدة لحساك سلوى عنوانه(ا))

 (2(22 ( ممر بريس عين السبع) (36

الدار البيضاء))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

غشت)2)2))تحت رقم)656)74.

169I

redallah sarl

COMPTOIR KENNOUZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

redallah sarl

) زنقة سوريا الشقة 15 شارع 

الحسن الثاني املدينة الجديدة ، 

32222، فاس املغرب

COMPTOIR KENNOUZ شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 47 حي 

البسمة الجزء ا املسيرة - 32222 

فاس املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52745

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)21)يوليوز)2)2))تم))تحويل))

من للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

املسيرة) ا  الجزء) البسمة  حي  (47»  

ا) ((6» إلى) املغرب») فاس  (32222  -

تجزئة باب سالم طريق عين الشقف)

دكان)-)32222)فاس))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (27 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)557).

172I

زو8ير بوتغماس

FRERE IMMOBILISATION 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

زو8ير بوتغماس

اكنو1 املركز تازة ، 35252، تازة 

املغرب

   FRERE IMMOBILISATION 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املنتزه اقامة عمران رقم الشقة ) 

تازة  تجزئة املنتزه اقامة عمران رقم 

الشقة ) تازة  35222 تازة  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5557

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 FRERE((:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.  IMMOBILISATION

 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإيجاز

 DIVERS OU CONSTRUCTION

. -NÉGOCE

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 ( الشقة) رقم  عمران  اقامة  املنتزه 

تجزئة املنتزه اقامة عمران رقم) ( تازة)

الشقة)))تازة))35222)تازة))املغرب).

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( مريم) حرحر  السيدة 

تازة)) (35222 ( تجزئة الوفاق تازة) (57

املغرب).

الطويوش)) الحسين  السيد 

بلوك ب رقم) النهضة  حي  عنوانه(ا))

59)تازة))35222)تازة))املغرب).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الطويوش)) الحسين  السيد 

بلوك ب رقم) النهضة  حي  عنوانه(ا))

59)تازة))35222)تازة))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (27 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2)2))تحت رقم)457.

171I

LIVFEX

LIVFEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LIVFEX

دكان رقم 3 العمارة 112 باب الغو1 

ظهر املهراز فاس ، 32222، فاس 

املغرب

LIVFEX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الدكان 
رقم 3 العمارة رقم 112 باب الغو1 

ظهر املهراز فاس - 32222 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

63927

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LIVFEX

تقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتسليم البضائع.

الدكان) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

باب الغو1) (112 العمارة رقم) (3 رقم)

فاس) (32222 (- فاس) املهراز  ظهر 

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: الصالحي) عاد1  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد محمد ارزيقي):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عاد1 الصالحي عنوانه(ا))

سيدي) العلمي  جنان  (3 زنقة) (34

بوجيدة فاس)32222)فاس املغرب.

عنوانه(ا)) ارزيقي  محمد  السيد 

1))زنقة إلياس ابن معاوية الشقة))1 

الدكارات فاس)32222)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عاد1 الصالحي عنوانه(ا))

سيدي) العلمي  جنان  (3 زنقة) (34

بوجيدة فاس)32222)فاس املغرب

عنوانه(ا)) ارزيقي  محمد  السيد 

1))زنقة إلياس ابن معاوية الشقة))1 

الدكارات فاس)32222)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((2 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)376).

17(I
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SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

CHENTOUI COAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

CHENTOUI COAL  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 71 

حي الحمام برج موالي عمر - 52222 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52255

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. CHENTOUI COAL

انتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الفحم،)متاجرة,)تصدير و استيراد.
 71 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

حي الحمام برج موالي عمر)-)52222 

مكناس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة تميمة الشنتوي))):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الشنتوي))) تميمة  السيدة 

برج) الحمام  حي  (71 رقم) عنوانه(ا))

موالي عمر)52222)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الشنتوي))) تميمة  السيدة 

برج) الحمام  حي  (71 رقم) عنوانه(ا))

موالي عمر)52222)مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

27)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)3129.

173I

مكتب الزياني عبد الحق و شركاؤه

الكلييمانس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب الزياني عبد الحق و شركاؤه

6)1 شارع محمد الخامس عمارة 

سقيف  الطابق 1 الرقم )  الجديدة 

الجديدة، 4222)، الجديدة املغرب

الكلييمانس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 إقامة 

ندى  تجزئة النجد )  - 4222) 

الجديدة  املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2269

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2)2))تقرر حل) 29)شتنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

مبلغ) ( الكلييمانس) الوحيد  الشريك 

وعنوان) درهم  (12.222 رتسمالها)

مقرها اإلجتماعي)5)إقامة ندى))تجزئة)

)  - 4222))الجديدة))املغرب)) النجد)

 19 كوفيد) جائحة  آثار  (: (1 نتيجة 

وقبلها قلة الز8ناء.

إقامة) (5 و حدد مقر التصفية ب)

 (4222  -   ( النجد) تجزئة  ندى 

الجديدة))املغرب).)

و عين:
مجدي) ( ( محمد)  السيد(ة))
الوفاء) تجزئة  ((9 رقم) عنوانه(ا)) و  (
املغرب)) ( الجديدة) ((4222 ( الجديدة)

كمصفي)(ة))للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
 لهم محل املخابرة و محل تبليغ العقود)
 5 (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق  و 
إقامة ندى تجزئة النجد))))الجديدة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالجديدة) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)5437).

174I

مكتب الزياني عبد الحق و شركاؤه

  شركة سوكاجاد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكتب الزياني عبد الحق و شركاؤه
6)1 شارع محمد الخامس عمارة 

سقيف  الطابق 1 الرقم )  الجديدة 
الجديدة، 4222)، الجديدة املغرب

  شركة سوكاجاد  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي كلم 6 

طريق ازمور اوالد حمدان ازمور  - 
4222) الجديدة  املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14543
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2)2))تقرر حل)) 5))شتنبر) املؤرخ في)
املحدودة))) املسؤولية  ذات  شركة 
رتسمالها) مبلغ  ( ( سوكاجاد) شركة 
مقرها) وعنوان  درهم  (122.222
اوالد) ازمور  طريق  (6 كلم) اإلجتماعي 
الجديدة)) ((4222 (- ( ازمور) حمدان 
املغرب))نتيجة 1):)عدم توفر السيولة))
فرص)) ( وانعدام) ( املستعقرات) لشراء)

للحصو1 على قرض طويل املدى.
 6 كلم) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
(- ( ازمور) اوالد حمدان  ازمور  طريق 

4222))الجديدة))املغرب).)

و عين:

و) ( العز) ام  ( ( محمد) السيد(ة))

بئرانزران)) شارع  (13 رقم) عنوانه(ا))

كمصفي) ( املغرب) ( الجديدة) ((4222

(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

 6 كلم) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

طريق ازمور اوالد حمدان ازمور)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالجديدة) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)5432).

175I

COFISCOM

NABILO CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COFISCOM

 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

NABILO CASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 93 

شارع موالي يوسف حي الحسني  - 

63322 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7321

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NABILO CASH
-وسيط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مقابل عمولة
-تحويل االموا1

-وكالة الخدمات:كاش بلس.
 93 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
(- ( شارع موالي يوسف حي الحسني)

63322)بركان املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة االحمادي سكينة):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
سكينة) االحمادي  السيدة 
عنوانه(ا))62)زنقة الشاوي تورية حي)

الحسني)63322)بركان املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
سكينة) االحمادي  السيدة 
عنوانه(ا))62)زنقة الشاوي تورية حي)

الحسني)63322)بركان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (27 بتاريخ) ( االبتدائية ببركان)

2)2))تحت رقم)2)2)/423.

176I

centre(de(conseil(fiduciaire

 MULTISERVICES FIABLE
 TRAVAUX ET COMMERCE

SARL M.F.T.C
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

centre(de(conseil(fiduciaire
رقم 4 الطابق االو1 ساحة املسجد 
االعظم صندوق البريد 23) ابن 
احمد ، 6252)، ابن احمد املغرب

 MULTISERVICES FIABLE
 TRAVAUX ET COMMERCE SARL

M.F.T.C شركة ذات املسؤولية 
املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 24 
زنقة بني براهيم ابن احمد - 6252) 

ابن احمد املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.745

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2)2))تقرر حل) 9))شتنبر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 MULTISERVICES FIABLE
 TRAVAUX ET COMMERCE SARL
 1(.222 رتسمالها) مبلغ  ( (M.F.T.C
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
الرقم)24)زنقة بني براهيم ابن احمد)
- 6252))ابن احمد املغرب نتيجة 1):)

توقيف النشاط.
و حدد مقر التصفية ب الرقم)24 
 (6252 (- زنقة بني براهيم ابن احمد)

ابن احمد املغرب.)
و عين:

السيد(ة))املصطفى))الحاميدي و)
عنوانه(ا))ابن احمد شارع الزرقطوني)
ابن احمد املغرب) ((6252  22 الرقم)

كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( احمد) ببن  االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)9).
177I

FIDECOM SARL

OXEA AUDIT & CONSIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDECOM SARL
46 شارع باستور حي الليمون الر8اط 

، 12262، الر8اط املغرب
OXEA(AUDIT & CONSIL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
العنبرة 3، شقة رقم )، رياض 

ارندلس، شارع بوعبيد، حي الرياض 

- 12122 الر8اط املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.121(55

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)12)شتنبر)2)2))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

«عمارة العنبرة)3،)شقة رقم))،)رياض)

ارندلس،)شارع بوعبيد،)حي الرياض)

«رقم) إلى) املغرب») الر8اط  (12122  -

الليمون،) حي  باستور،) شارع  (،46

الر8اط)-)12292)الر8اط))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (22 بتاريخ) ( التجارية بالر8اط)

2)2))تحت رقم)127522.

172I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

PRINCESSE JADE

فسخ عقد تسيير حر رصل تجاري)

(ارشخاص املعنويون)

فسخ عقد تسيير حر رصل تجاري

PRINCESSE JADE

بمقت�سى))الجمع العام االستثنائي)

الكائن) (PRINCESSE JADE لشركة)

مقرها االجتماعي ب):)3))درب توارك)

مراكش)) ( (42232 (- ( قصبة النحاس)

 (2(2 شتنبر) (15 في) املؤرخ  املغرب 

تقرر مايلي:

فسخ عقد التسيير الحر لألصل) (

درب توارك) ((3 (: التجاري الكائن ب)

مراكش) (42232 (- النحاس) قصبة 

شركة) طرف  من  املوقع  (، املغرب)

بصفتها مالكة) (: (PRINCESSE JADE

 SALAM شركة) و  التجاري  لألصل 

SADANA)بصفتها مسيرة حرة.

179I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

ITQANE BETON» SARL» 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI

 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE

 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

 «ITQANE(BETON» SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة 

شارع تبي بكر الرازي املركز الطبي 

الرازي الطابق السادس املكتب 

الرابع - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

122527

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ITQANE BETON» SARL»

تعما1) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

متنوعة وتعما1 بناء.

طنجة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطبي) املركز  الرازي  بكر  تبي  شارع 

املكتب) السادس  الطابق  الرازي 

الرابع)-)92222)طنجة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: السيد كريم وهي تقصبي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد ياسين فرجي):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد كريم وهي تقصبي عنوانه(ا))

طنجة فيال صوفيا إقامة زينه بو8انا)

الجبل الكبير)92222)طنجة املغرب.

عنوانه(ا)) فرجي  ياسين  السيد 

طنجة شارع اإلمام تبي حنيفة رقم)5 

الشقة رقم)) 92222)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد كريم وهي تقصبي عنوانه(ا))

طنجة فيال صوفيا إقامة زينه بو8انا)

الجبل الكبير)92222)طنجة املغرب

عنوانه(ا)) فرجي  ياسين  السيد 

طنجة شارع اإلمام تبي حنيفة رقم)5 

الشقة رقم)) 92222)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (22 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)2)2)/34553).

122I

مستامنة الحسابات املجد

شركة أزديمو�سى
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستامنة الحسابات املجد
شارع الجزائر رقم 33 الناضور 

الناضور، 222)6، الناضور املغرب

شركة تزديمو�سى شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي إعوادن 
براقة  رقم192  222)6 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2713

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

تزديمو�سى.
مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ارعما1 البناء)املختلفة
إستيراد و تصدير).

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 6(222 رقم192   ( براقة) إعوادن 

الناظور املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 122 ( (: تزديمو�سى محمد) السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ازديمو�سى محمد عنوانه(ا))
 6(222 الناظور) براقة  اعوادن  حي 

الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ازديمو�سى محمد عنوانه(ا))
 6(222 الناظور) براقة  اعوادن  حي 

الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

يوليوز)2)2))تحت رقم)912.
121I

FIDUCIA-MID

FGTDB SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 92 الطابق االو1 طريق مكناس 
ميمال1 ميدلت ، 54352، ميدلت 

ميدلت
FGTDB SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 34 

الطابق االو1 شارع محمد الخامس  
- 54352 ميدلت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(423

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((1

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. FGTDB SARL

االشغا1) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة او البناء،املفاوضة وتركيب)

معدات الصرف الصحي.
 34 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

الطابق االو1 شارع محمد الخامس))-)

54352)ميدلت املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 334 ( (: ( السيد سعبل اسماعيل)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد بطاحي ياسين):))334)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد الخزوني عمر):)))33)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سعبل اسماعيل))عنوانه(ا))

قطاع)1))بلوك س رقم)32)شارع عبد)

 12122 ( الرحيم بوعبيد حي الرياض)

الر8اط املغرب.

عنوانه(ا)) ياسين  بطاحي  السيد 

حي النهضة تجزئة سامي بلوك ب رقم)

5)ق))3352))تادلة املغرب.

عنوانه(ا)) عمر  الخزوني  السيد 

  25 حي العلويين زنقة القيروان رقم)

222)1)تمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعبل اسماعيل))عنوانه(ا))

قطاع)1))بلوك س رقم)32)شارع عبد)

الرحيم)12122)الر8اط املغرب

عنوانه(ا)) ياسين  بطاحي  السيد 

حي النهضة تجزئة سامي بلوك ب رقم)

5)ق))3352))تادلة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بميدلت))بتاريخ))2)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)157.

12(I

STE TRAFISCO

2S BAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE TRAFISCO

شارع عبدهللا ابن الز8ير مويلحا 

الجديدة 73) ، 4222)، الجديدة 

املغرب

S BAT) شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 96 شارع 

تنفا الطابق 9 شقة 91 إقامة الر8يع 

الدار البيضاء - 3222)  الدار 

البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

475(63

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((9

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 (S (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BAT

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري

)التجهيز)

)ارشغا1 املتنوعة و تشغا1 البناء.
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 96 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
إقامة) (91 9)شقة) شارع تنفا الطابق)
الر8يع الدار البيضاء)-)3222)))الدار)

البيضاء))املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: سعيد صهري) ( السيد)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) صهري  سعيد  السيد 
بنور) سيدي  السعادة  تجزئة  ((2

4352))سيدي بنور املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) صهري  سعيد  السيد 
بنور) سيدي  السعادة  تجزئة  ((2

4352))سيدي بنور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749225.
123I

مكتب االستاذ زاهدي عبدالعزيز موثق

DREAM LIVING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب االستاذ زاهدي عبدالعزيز 
موثق

الدار البيضاء شارع ) مارس زنقة 
 CASABLANCA 6 6 امستردام القم
 RUE(IBNOU(OUARAIN(RABAT،

2492)، الدار البيضاء املغرب
DREAM LIVING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 

البيضاء-تنفا، حي املعاريف، 13زنقة 
احمد املجاطي إقامة جبا1 االلب 
الطابق ارو1 رقم 2 - 2332) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

474429

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DREAM LIVING

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.

الدار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
13زنقة) البيضاء-تنفا،)حي املعاريف،)

االلب) جبا1  إقامة  املجاطي  احمد 

الدار) ((2332  -  2 الطابق ارو1 رقم)

البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد العزيز اموزون):))522 

حصة بقيمة)52.222)درهم للحصة).

 522 ( (: العميلي) فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة)52.222)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
اموزون) العزيز  عبد  السيد 

 Casablanca, 12 Lot عنوانه(ا))

الدار) (Anfa( sur(Mer(Anfa( 20160

البيضاء)املغرب.

السيدة فاطمة العميلي عنوانه(ا))

 Casablanca,(18(Lot(Anfa(sur(Mer

Anfa(20160)الدار البيضاء))املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اموزون) العزيز  عبد  السيد 

 Casablanca, 12 Lot عنوانه(ا))

الدار) (Anfa( sur(Mer(Anfa( 20160

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)6))742.

124I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

MOUDAD.CONFECTION
شركة التضامن

تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 2 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شارع فلسطين ، 32222، 

فاس املغرب
MOUDAD.CONFECTION شركة 

التضامن
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم )7 

تجزئة ملياء بن شقرون بنسودة فاس 
- 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة التضامن 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

642(1
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((4
ارسا�سي لشركة التضامن باملميزات)

التالية:
شكل الشركة):)شركة التضامن.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOUDAD.CONFECTION
غرض الشركة بإيجاز):)الخياطة.

 7( رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
تجزئة ملياء)بن شقرون بنسودة فاس)

- 32222)فاس املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 162 ( (: السيد عبد العالي املداد)

حصة بقيمة)92)درهم للحصة).
حصة) (42 ( (: السيدة زكية املداد)

بقيمة)92)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد العالي املداد عنوانه(ا))
 32222 بنسودة) (1391 الوحدة) حي 

فاس املغرب.
عنوانه(ا)) املداد  زكية  السيدة 
 32222 بنسودة) الوحدة  حي  (1391

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد العالي املداد عنوانه(ا))

 32222 بنسودة) (1391 الوحدة) حي 

فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (25 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)4)4).

125I

STE HIBAD CONSEIL

HORSE SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE HIBAD CONSEIL

 APPT2 N°10 LOTISSEMENT

 SOUNBOULA ، 11060، SALE

MAROC

HORSE SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 32 

الشقة 2 شارع موالي تحمد لوكيلي - 

2)122 الر8اط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

146143

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HORSE SERVICES
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مقاو1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الفالحي(تر8ية) االستغال1  تسيير  في 

الرياضية),) الخيو1  ترويض  و 

و) (التكوين  التسيير) في  االستشارة 

التجارة,) الخيل),) ركوب  في  التدريب 

الرياضية) استيراد و تصدير الخيو1 

و غيرها..

عنوان املقر االجتماعي):)عمارة)32 

الشقة)2)شارع موالي تحمد لوكيلي)-)

2)122)الر8اط املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

122.222,22)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: بنحليمة حمزة) السيد 

حصة بقيمة)122,22)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) بنحليمة حمزة  السيد 
 5 رقم) (141 عمارة) اسالن  اقامة 

42222)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) بنحليمة حمزة  السيد 
 5 رقم) (141 عمارة) اسالن  اقامة 

42222)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((4 بتاريخ) ( بالر8اط) التجارية 

2)2))تحت رقم))397.

126I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

ABO RAYA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

ABO RAYA SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم )5) 
زنقة 3 مارس بودنيب الراشيدية  - 

222)5 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

14129

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ABO (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. RAYA SARL

(- مقهى) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اعما1 مختلفة.

عنوان املقر االجتماعي):)رقم))5) 

(- ( مارس بودنيب الراشيدية) (3 زنقة)

222)5)الرشيدية املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمدي حفيظ))عنوانه(ا))

بودنيب الراشيدية))222)5)الرشيدية)

املغرب.

السيد حفيظ بنعي�سى عنوانه(ا))

كلميمة) (5(222 ( بودنيب الراشيدية)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمدي حفيظ))عنوانه(ا))

 5(222 ( الراشيدية) بودنيب 

الراشيدية))املغرب

السيد حفيظ بنعي�سى عنوانه(ا))

 5(222 ( الراشيدية) بودنيب 

الراشيدية))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)-.

127I

farvision

RUMA PUB ريمال بيب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

farvision

 casablanca(casablanca، 20450،

casablanca maroc

RUMA PUB ريما1 بيب شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 3) 

رقم 7) ديار االلفة موالي رشيد - 

2632)  الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(25165

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((2(2 24)مارس) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد)RUMA PUB)ريما1)

درهم) (12.222 رتسمالها) مبلغ  ( بيب)

 (3 وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة)

(- رشيد) موالي  االلفة  ديار  ((7 رقم)

الدارالبيضاء)املغرب نتيجة) ( ((2632

1):)توقيف نشاط الشركة.

عمارة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

3))رقم)7))ديار االلفة موالي رشيد)-)

2632)))الدارالبيضاء)املغرب.)

و عين:

السيد(ة))بشرى))فكري و عنوانه(ا))

7))ديار االلفة موالي) 3))رقم) عمارة)

املغرب) الدارالبيضاء) ( ((2632 رشيد)

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)12996.

122I

STE LEADER MULTI SERVICE

MHAMDI TRAITEUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE LEADER MULTI SERVICE

زنقة محمد الحنصالي الطابق 

ارو1 رقم )1 .222)5 الرشيدية ، 

222)5، الرشيدية املغرب

MHAMDI TRAITEUR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 : وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 مجمع التقدم الطابق الثاني )-17 

سيدي البرنو�سي الدارالبيضاء-- 

5222) املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 

995 463

 13 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  ((2(2 فبراير)

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MHAMDI TRAITEUR

..تنضيم) (: غرض الشركة بإيجاز)

الحفالت),مخبزة),مقهى.

(: االجتماعي) املقر  عنوان 

الثاني) الطابق  التقدم  مجمع 

البرنو�سي) سيدي  ((-17

الدارالبيضاء5222)املغرب-)

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 امحمدي) محمد  السيد 

:حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد):محمد امحمدي).)عنوانه):)

اقامة موالي يوسف العمارة)14)رقم)

الدارالبيضاء) ((5222 برنو�سي) (13

املغرب.)

والعائلية) الشخصية  ارسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه) امحمدي.) :محمد  السيد)

اقامة موالي يوسف العمارة)14)رقم)

الدارالبيضاء) ((5222 برنو�سي) (13

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)2)2))تحت رقم)737951.

129I

ر8دكوم

STEEL COATING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ر8دكوم

12 زنقة عقبة بن نافع برشيد ، 

6122)، برشيد املغرب

STEEL COATING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 شارع 

محمد الخامس الطابق 3 على 

اليسار تجزئة اليسر - 6122) برشيد 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

14125

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STEEL (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.COATING

مسحوق) (: غرض الشركة بإيجاز)

او))الطالء)تيرموالكاج اشغا1 معدنية)

التصدير واالستيراد.

 13 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

3)على) شارع محمد الخامس الطابق)

اليسار تجزئة اليسر)-)6122))برشيد)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (422 ( (: السيد خالي سمير)

بقيمة)122)درهم للحصة).

((: الحسني) الحفيض  عبد  السيد 

322)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)

حصة) (322 ( (: بومير) بدر  السيد 

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد خالي سمير عنوانه(ا))شارع)

 52262 ( توال1) (1 رقم) (43 زنقة) (1

مكناس املغرب.

زنقة) عنوانه(ا)) بومير  بدر  السيد 

 (6122   ( تجزئة اليسر) (4 الرقم) ((

برشيد املغرب.

الحسني) الحفيض  عبد  السيد 

الرحمان) عبد  شارع  (37 عنوانه(ا))

برشيد) ((6122  ( ليالي) الصحراوي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد خالي سمير عنوانه(ا))شارع)

 52262 ( توال1) (1 رقم) (43 زنقة) (1

مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

29)تكتو8ر) )بتاريخ) االبتدائية ببرشيد)

2)2))تحت رقم)1335.

192I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 INSTITUT AFRICAN DE

SANTE PRIVEE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

 INSTITUT AFRICAN DE SANTE

PRIVEE  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 

15,14,13و 16 عمارة رقم 35 شارع 

حسن االو1 الداخلة اكادير   - 

22262 اكادير املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37279

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 شتنبر) (32 في) املؤرخ 

املصادقة على):

از8اير) ( (ة))سعدية) تفويت السيد)

تصل) من  اجتماعية  حصة  (1.222

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222

جما1 العزيز بتاريخ)32)شتنبر)2)2).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

تكتو8ر) (22 بتاريخ) ( التجارية باكادير)

2)2))تحت رقم)2)966.

191I

MOORISH

SMCPA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 2222)، الدار البيضاء املغرب

SMCPA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 زنقة 
ضاية عوا طابق 4 شقة 16 اكدا1 - 

12222 الر8اط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

146323
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SMCPA SARL
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املواد الغذائية والتغليف.
زنقة) (6 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
16)اكدا1)-) 4)شقة) ضاية عوا طابق)

12222)الر8اط املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 322.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.522 ( (: السيد اسامة بوشعاب)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 1.522 ( (: بوشعاب) امين  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد اسامة بوشعاب عنوانه(ا))
 22222 ( 19)حي فونتي) قطاع ك رقم)

اكادير املغرب.
عنوانه(ا)) بوشعاب  امين  السيد 
 22222 ( 19)حي فونتي) قطاع ك رقم)

اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اسامة بوشعاب عنوانه(ا))
 22222 ( 19)حي فونتي) قطاع ك رقم)

اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (25 بتاريخ) ( التجارية بالر8اط)

2)2))تحت رقم)-.
19(I
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RAIHANA ET AYOUB GESTION  

PLANET THERM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RAIHANA ET AYOUB GESTION

درب العساس رقم 37 سيبع مراكش 

، 42222، مراكش املغرب

PLANET THERM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

جوهرة االطلس رقم 744 تسلطانت 

- 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127217

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PLANET THERM

اشغا1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السباكة و التدفئة.

الكهر8ائية) التركيبات  اشغا1 

وتكييف الهواء.
والطرق) املواصالت  اشغا1 

وشبكات التوزيع..

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تسلطانت) (744 جوهرة االطلس رقم)

- 42222)مراكش املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد اسماعيل كداح)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اسماعيل كداح عنوانه(ا))

تسلطانت)) (652 رقم) الحركات  دوار 

42222)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اسماعيل كداح عنوانه(ا))

تسلطانت)) (652 رقم) الحركات  دوار 

42222)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

27)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)6369.

193I

MELIUS CONSULTING

MELKAT TRADE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MELIUS CONSULTING

رقم 49 ، زنقة سعد إبن تبي وقاص ، 

الطابق الثاني ، مكتب رقم 3 تلزاس 

لورين، 2)21)، الدار البيضاء 

املغرب

MELKAT TRADE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 19-17 

زنقة ال دوردوني ،  - 2522) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

474695

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((2

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MELKAT TRADE
اإلنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الزراعية) لألغذية  بالجملة  والبيع 
بشكل عام،)للتونة املعلبة واملأكوالت)

البحرية.
 17-19 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الدار) ((2522 (- ( (، زنقة ال دوردوني)

البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: حسني) الهاني  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الهاني حسني عنوانه(ا)))1 
زنقة رامبرانت)،)الطابق ارو1)،)شقة)
)،)إقامة إلهام)2342))الدار البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الهاني حسني عنوانه(ا)))1 
زنقة رامبرانت)،)الطابق ارو1)،)شقة)
)،)إقامة إلهام)2342))الدار البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)-.

194I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

STE M2 WEB
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°.1(

FES ، 30000، FES(MAROC
STE(M2 WEB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 44 

شارع محمد السالوي فاس - 32222 

فاس اململكة املغر8ية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

64177

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.M( WEB

مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و) املعلوميات  تقنية  في  متخصصة 

تركيب ارجهزة الكهر8ائية.

 44 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

شارع محمد السالوي فاس)-)32222 

فاس اململكة املغر8ية.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: ممتاز) مصطفى  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: السيد محسين نغمو�سي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مصطفى ممتاز عنوانه(ا))

الشقة) (12 عمارة) هللا  بسم  اقامة 

فاس) (32222 فاس) العليا  زواغة  ((

اململكة املغر8ية.

نغمو�سي) محسين  السيد 

عمارة د) (( اقامة الصفاء) عنوانه(ا))

فاس) (32222 ويسالن فاس) (24 رقم)

اململكة املغر8ية.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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السيد مصطفى ممتاز عنوانه(ا))

الشقة) (12 عمارة) هللا  بسم  اقامة 

فاس) (32222 فاس) العليا  زواغة  ((

اململكة املغر8ية

نغمو�سي) محسين  السيد 

عمارة د) (( اقامة الصفاء) عنوانه(ا))
فاس) (32222 ويسالن فاس) (24 رقم)

اململكة املغر8ية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (22 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم))59).

195I

SIMPLCOMPT CONSULTING

GAZANYA SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING

شارع عال1 الفا�سي عمارة )1 شقة 
رقم ) حي سين مراكش ، 42227، 

مراكش املغرب

GAZANYA SERVICE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

حمزة تجزئة فاتحة رقم 1-)و3 

شارع محمد الخامس  - 11212 سال 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.16527

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((219 نونبر) (11 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) ( (GAZANYA SERVICE
وعنوان) درهم  (122.222 رتسمالها)

مقرها اإلجتماعي عمارة حمزة تجزئة)

محمد) شارع  )-1و3) رقم) فاتحة 

الخامس))-)11212)سال املغرب نتيجة)

1):)الصعو8ات املالية.

عمارة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

)-1و3  رقم) فاتحة  تجزئة  حمزة 

شارع محمد الخامس))-)11212)سال)

املغرب.)

و عين:
و) فراح  ( ( فطومة) السيد(ة))
رقم) الوازيس  تجزئة  عنوانه(ا))
املغرب) مراكش  (42222 تاركة) (74

كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (21 بتاريخ) ( بسال) االبتدائية 

2)2))تحت رقم))3513.

196I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 STATION SERVICES
LAHDOURI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMB(BELKHEIRI 1ER

 ETAGE, APPT(N°1 19 ANGLE
 RUE BERKANE ET RUE

 MELLILIA,1ER ETAGE APPT N°(
، 60000، OUJDA(MAROC

Station services Lahdouri شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي وجدة، 
عمارة ريان رقم 12، زاوية شارع بن 
عبدهللا و زنقة ابن خلدون، الشقة 
رقم 19، الطابق الخامس - 62222 

وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

35629
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Station(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.services Lahdouri

استغال1) (: غرض الشركة بإيجاز)

محطة وقود.

وجدة،) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

زاوية شارع بن) (،12 عمارة ريان رقم)

الشقة) عبدهللا و زنقة ابن خلدون،)

 62222 (- الطابق الخامس) (،19 رقم)

وجدة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: حظوري) يونس  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: حضوري) محمد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد يونس حظوري عنوانه(ا))

زنقة) النخيل  شارع  القدس  حي 

 62222 وجدة) (129 رقم) الخليل 

وجدة املغرب.

السيد محمد حضوري عنوانه(ا))

 6 طريق طايرت تجزئة لعلج زنقة ب)

رقم)93)وجدة)62222)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يونس حظوري عنوانه(ا))

حي القدس شارع النخيل زنقة الخليل)

رقم)129)وجدة)62222)وجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (2( بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2)2))تحت رقم)194).

197I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

FATY BEAUTY PRO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

 N°12 Florida(Extension(Sidi

 Maârouf(Casablanca، 20190،

casablanca maroc

 FATY BEAUTY PRO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 11 

زنقة تنوا1 ، مرس سلطان - 2132)   
الدار البيضاء   املغرب .

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.322(11
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) ((2(2 مارس) (19 في) املؤرخ 
 FATY BEAUTY PRO SARL حل)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  (AU
ذات الشريك الوحيد مبلغ رتسمالها)
مقرها) وعنوان  درهم  (12.222
اإلجتماعي رقم)11)زنقة تنوا1)،)مرس)
البيضاء))) الدار  ( ( ((2132 (- سلطان)
نشاط) وقف   1 نتيجة  ( املغرب)

الشركة.
و عين:

و) ( فضلي) ( ( تسماء) ( السيد(ة))
عنوانه(ا))رقم)11)زنقة تنوا1)،)مرس)
البيضاء))) الدار  ( ( ((2132 سلطان)

املغرب))كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 11 2)2))وفي رقم) 22)تكتو8ر) بتاريخ)
زنقة تنوا1)،)مرس سلطان)-)2132)   

الدار البيضاء)))املغرب).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742971.

192I

META PROD SARL

META PROD SARLAU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

META PROD SARL
 HAY(RISK(TABRIQUET، 11000،

SALE MAROC
META PROD SARLAU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي رزق 

عمارة 2 شقة 13  تابريكت  11222 
سال املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3(255

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (2(
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 META (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.PROD SARLAU
اإلنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السمعي البصري
التصميم والطباعة الرقمية

الرفيق الرقمي
واملعارض) ارحداث  تنظيم 

واملؤتمرات والندوات
حي رزق) (: عنوان املقر االجتماعي)
 11222 ( )تابريكت) (13 2)شقة) عمارة)

سال املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
سناء) الزكاري  االدر�سي  السيدة 
درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
(: السيدة االدر�سي الزكاري سناء) (

1222)بقيمة)122)درهم.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
سناء) الزكاري  االدر�سي  السيدة 
 13 2)شقة) عنوانه(ا))حي رزق عمارة)

11222)سال املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
سناء) الزكاري  االدر�سي  السيدة 
 13 2)شقة) عنوانه(ا))حي رزق عمارة)

11222)سال املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (25 بتاريخ) ( بسال) االبتدائية 

2)2))تحت رقم)424.

(22I

societe tadlawa travaux sarl

 SOCIETE TADLAWA

TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

societe tadlawa travaux sarl

 1109ETAGE 1 RIAD(ISMAILI(TR

 R(MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

 SOCIETE TADLAWA TRAVAUX

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة  

ج الدار7  اقامة االمل  مرجان1  

مكناس - 52252 مكناس املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32469

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)13)يناير)2)2))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

االمل)) اقامة  ( الدار7) ج  ( «عمارة)

مكناس) (52252 (- مكناس) ( مرجان1)

طبقة) ( «رقم1129) إلى) املغرب»)

         TR/R ( ( ( ( ( ( ( ( رياض االسماعلية) (/ (1

مكناس)-)52252)مكناس))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (23 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2)2))تحت رقم))42.

(21I

Bureau de La competences consultation

EROBIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Bureau de La competences

consultation

 Angle bvd ALBAAT ET BVD

 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM(ALBOUCHRA(APP 03

 2EME(ETAGE(LAAYOUNE ،

72222، العيون املغرب

EROBIA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 

شارع البعث وشارع الفرسان، وزنقة 

القدر، عمارة البشرى، الشقة رقم 

23 الطابق الثاني، العيون . املغرب  

- 72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3(733

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) ((4

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EROBIA

غرض الشركة بإيجاز):)خدمات في)

مجا1 املعلوميات و8رامجها،والتجارة)

االلكترونية،)والتسويق االلكتروني.

ملتقى) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع البعث وشارع الفرسان،)وزنقة)

رقم) الشقة  البشرى،) عمارة  القدر،)

23)الطابق الثاني،)العيون).)املغرب))-)

72222)العيون املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( السيد حسن الراشدي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حسن الراشدي))عنوانه(ا))

حي القدس شارع احمد الهيبة رقم)

44)العيون))72222)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسن الراشدي))عنوانه(ا))

حي القدس شارع احمد الهيبة رقم)

44)العيون))72222)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)6))غشت)

2)2))تحت رقم)2)2)/1963.

(2(I

 fiduciaire(tangeroise(d’expertise(comptable

sarl

t3000

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 fiduciaire(tangeroise(d›expertise

comptable sarl

  (2RESD EL AKHAWAINE RUE

 MOUTANABI(ETAGE(N°3 APPT

 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

t3222 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 4) شارع 

الحرية رقم16  - 9222 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.69335

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) ((2(2 غشت) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):

الواحد) عبد  (ة)) السيد) تفويت 

الشعل العلمي)122)حصة اجتماعية)

)السيد) 122)حصة لفائدة) من تصل)

(ة))هيثم))الخماس الجباري بتاريخ)11 

يونيو)2)2).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

تكتو8ر) (29 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)34599).

(23I
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FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

2ZES CALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé

 appt 4 Lot(RIZANA ;

 RESIDENCE(LAHRECH(N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

ZES CALL) شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي :  الشقة  
رقم )2 ، عمارة رقم42 ، شارع 

محمد السادس ، مرجان )  - 

52252 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52217

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 (ZES (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CALL

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االتصا1

تشغا1 مختلفة

)الشقة)) (: (: عنوان املقر االجتماعي)
شارع) (، رقم42) عمارة  (، (2( رقم)

محمد السادس)،)مرجان))  - 52252 

مكناس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

522)حصة) ( (: السيد تازي محمد)

بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: السيد ازمار صالح الدين)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) محمد  تازي  السيد 

توال1) ((2 رقم) جيم  زنقة  (1 شارع)

52242)مكناس املغرب).

الدين) صالح  ازمار  السيد 

عنوانه(ا))ضيعة ازمار ايت وال1 عين)

عرمة))))522)مكناس املغرب).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) محمد  تازي  السيد 

توال1)) ((2 رقم) جيم  زنقة  (1 شارع)

52242)مكناس املغرب)

الدين) صالح  ازمار  السيد 

عنوانه(ا))ضيعة ازمار ايت وال1 عين)

عرمة))))522 ))522)املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

25)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)3235.

(24I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

KM FRUIT MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رتسما1 الشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

KM FRUIT MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك 

ف عمارة 1) شقة ) مدينة الهدى 

اكادير - 22272 اكادير املغرب.

رفع رتسما1 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3(915

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((2(2 شتنبر) ((2 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما1  رفع 

من) تي  درهم») ((.222.222»

 (.522.222» إلى) درهم») (522.222»

درهم»)عن طريق):))إدماج احتياطي تو)

تر8اح تو عالوات إصدار في رتس املا1.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (22 بتاريخ) ( التجارية باكادير)

2)2))تحت رقم)1)966.

(25I

MAROC COMPTA PLUS

AL ARADI KHADRAE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MAROC COMPTA PLUS

55 باب الثالتاء الطابق االو1 الشقة 
رقم ) الفقيه بن صالح ، 22)3)، 

FKIH BEN SALAH MAROC

AL ARADI KHADRAE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اهل 

سوس برادية - 22)3) الفقيه بن 

صالح املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3523

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 يوليوز) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بوزكري)) (ة)) السيد) تفويت 

اجتماعية) حصة  ((52 ( الشريكة)

)السيد) 52))حصة لفائدة) من تصل)

 23 بتاريخ) ( عبداملجيد الشريكة) (ة))

يوليوز)2)2).

تفويت السيد)(ة))املهدي))الشريكة))

52))حصة اجتماعية من تصل)52) 

(ة))عبداملجيد) )السيد) حصة لفائدة)

الشريكة))بتاريخ)23)يوليوز)2)2).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

بتاريخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

26)تكتو8ر)2)2))تحت رقم)26).

(26I

MCH CONSULTING

UNIS COLLE ATLAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MCH CONSULTING
 BD AMBASSADEUR BEN 1(6

 AICHA(CASABLANCA 126
 BD AMBASSADEUR BEN

 AICHA(CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

UNIS COLLE ATLAS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
الركرك اقامة كرنيش الشقة 1 

العمارة ) الدار البيضاء  - 2222) 
الدار البيضاء  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.46(5(9
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2)2))تقرر حل) 27)شتنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 UNIS COLLE الوحيد) الشريك 
 122.222 رتسمالها) مبلغ  ( (ATLAS
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
الشقة) كرنيش  اقامة  الركرك  زنقة 
1)العمارة)))الدار البيضاء))-)2222) 
(: (1 نتيجة  املغرب  ( البيضاء) الدار 

جائحة كورونا.
و حدد مقر التصفية ب)2))مكرر)
الدار) (7 شقة) (3 طابق) ليزر  زنقة 
البيضاء)) الدار  ((2222 (- ( البيضاء)

املغرب.)
و عين:

السيد(ة))مليكة))تميم و عنوانه(ا))
 7 شقة) (3 مكرر زنقة ليزر طابق) ((2
الدار البيضاء))2222))الدار البيضاء))

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق)
مكرر زنقة) ((2 (: املتعلقة بالتصفية)

ليزر طابق)3)شقة)7)الدار البيضاء.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

بتاريخ ( البيضاء) بالدار   التجارية 

رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (25  

.74247(

(27I

cabinet comptable chtioui

اوالد املامون طرانس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet comptable chtioui

 av tlemssani n°4bis ksar el kbir

 av(ahmed(tlemssani(n° 4 B(ksar

 el(kbir، 92150، ksar(el(kbir

maroc

اوالد املامون طرانس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 

املامون العوامرة - 152)9 القصر 

الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(573

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((219 تكتو8ر) ((9

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اوالد) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

املامون طرانس.

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين.

عنوان املقر االجتماعي):)دوار اوالد)

القصر) (9(152 (- العوامرة) املامون 

الكبير املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: الصمد) عبد  هريميش  السيد 

522)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)

 522 ( (: السيد هريميش نورالدين)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الصمد) عبد  هريميش  السيد 

العوامرة) املامون  والد  عنوانه(ا))

152)9)القصر الكبير املغرب.

الدين) نور  هريميش  السيد 

العوامرة) املامون  والد  عنوانه(ا))

152)9)القصر الكبير املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الصمد) عبد  هريميش  السيد 

العوامرة) املامون  والد  عنوانه(ا))

152)9)القصر الكبير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

يونيو)2)2))تحت رقم)49.

(22I

N.FOUAD(&(ASSOCIES

CRAFT LOGISTICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

N.FOUAD & ASSOCIES

 RUE SOUMAYA RES

 SHEHRAZADE 3 ETG 5 N 22

 PALMIERS CASABLANCA RUE

 SOUMAYA RES SHEHRAZADE

 3 ETG 5 N 22 PALMIERS

 CASABLANCA، 20000،

Casablanca Maroc

CRAFT LOGISTICS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 

البيضاء ، مكتب محمد الخامس 
رقم 525 ، املبنى ت ، الطابق الخامس 

، ناصية شارع آيت باعمران وشارع 

محمد الخامس - 2222) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

474951

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CRAFT(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.LOGISTICS

جميع) (• (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والجوي) البحري  النقل  عمليات 

والبري لألسلحة البحرية تو الجوية تو)

وكاالت السفن تو الطائرات وخطوط)

التأجير العادية للتأمين)؛)

املتعلقة) العمليات  جميع  (•

بالصيد البحري)؛

الجمركي) التخليص  جميع  (•

البضائع) وتعبئة  واملناولة  والتخزين 

وشراء) واإلصالحات  واإلنشاءات 

والنقل) واآلالت  واملراكب  السفن 

ومناولة) املوانئ  ومعدات  البري 

الطائرات);)

الشحن) عمليات  جميع  (•

والشحن..

الدار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الخامس) محمد  مكتب  (، البيضاء)
رقم)525)،)املبنى ت)،)الطابق الخامس)

ناصية شارع آيت باعمران وشارع) (،

الدار) ((2222 (- الخامس) محمد 

البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 522.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 MD(HOLDING(:((2.750(الشركة

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 HICHAM ENNACER السيد)

درهم) (122 بقيمة) حصة  (:( ( 2.250

للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 MD HOLDING الشركة)
 1(( رقم) (، الدار البيضاء) عنوانه(ا))

(، ب) شقة  (، املجاتي) تحمد  شارع 

الطابق ارو1)،)املعارف)2222))الدار)

البيضاء)املغرب.

 HICHAM ENNACER السيد)
توفيرني،) شارع  (،(2 رقم) عنوانه(ا))

املعارف،)الدار البيضاء)2222))الدار)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 MICHAEL DUHAMEL السيد)
باجج) ابن  شارع  (6 رقم) عنوانه(ا))

,لونج تشامبس الدار البيضاء)2222) 

الدار البيضاء)املغرب

 HICHAM ENNACER السيد)
توفيرني،) شارع  (،(2 رقم) عنوانه(ا))

املعارف،)الدار البيضاء)2222))الدار)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742761.

(29I

CRI MEKNES

 SOCIETE  COMMERCE 

WORLWIDE  SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CRI MEKNES

 S37 AVENUE(OKBA(BNOU

 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE  COMMERCE 

WORLWIDE  SARL(AU   شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : الرقم 

195 تجزئة االنبعاث)   - 52222 

مكناس  املغرب.

قفل التصفية
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
.35415

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((2(2 شتنبر) (27 في) املؤرخ 
 SOCIETE  COMMERCE ( حل)
شركة) ( ( (WORLWIDE  SARL AU
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
 122.222 رتسمالها) مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم)
 52222  - االنبعاث)    تجزئة  (195
1-اإلغالق) نتيجة  املغرب  ( مكناس)
النهائي للتصفية و إنهاء)جميع تنشطة)
 SOCIETE  COMMERCE شركة)
بسبب) (WORLWIDE  SARL AU

جائحة كورونا.).
و عين:

السيد(ة))عبد الحق))))الحيرش و)
7))درب سعدون القرموني) عنوانه(ا))
املغرب) ( مكناس) (52222 الزيتونة)

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
الرقم) وفي  ((2(2 شتنبر) ((5 بتاريخ)
 52222  - االنبعاث)    تجزئة  (195

مكناس))املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
27)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم))57.
(12I

ديوان الخدمات

 STE TRANS MACOM
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ديوان الخدمات
شارع محمد الخامس رقم 94 سيدي 

قاسم ، 16222، سيدي قاسم 
املغرب

 STE TRANS MACOM SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 
التجاري رقم A11 الكائن اقامة 

ياسين شارع الزرقطوني الزنقة 27 
الحي الجديد سيدي قاسم - 16222 

سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2557

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) ((1

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANS MACOM SARL AU

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االشخاص.

املحل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اقامة) الكائن  (A11 رقم) التجاري 

 27 الزنقة) الزرقطوني  شارع  ياسين 

الحي الجديد سيدي قاسم)-)16222 

سيدي قاسم املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد رضوان بالفالح)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد رضوان بالفالح عنوانه(ا))

شارع محمد الزرقطوني رقم)4)سيدي)

قاسم))16222)سيدي قاسم))املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رضوان بالفالح عنوانه(ا))

شارع محمد الزرقطوني رقم)4)سيدي)

قاسم))16222)سيدي قاسم))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بتاريخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

غشت)2)2))تحت رقم)65).

(11I

fudben

SOCIETE CHOPAMIS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

fudben
-71شارع املسيرة الناظور، 222)6، 

الناظور املغرب
 SOCIETE CHOPAMIS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : -71شارع 
املسيرة - 222)6 الناظور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.12933
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((2(2 شتنبر) (16 في) املؤرخ 
 SOCIETE CHOPAMIS SARL حل)
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوان) درهم  (522.222 رتسمالها)
املسيرة) -71شارع  اإلجتماعي) مقرها 
نتيجة) املغرب  الناظور  (6(222  -

لتصفية وقفل الشركة.
و عين:

صباح ( تدغا1)  السيد(ة))
 72 رقم) املقاومة  شارع  عنوانه(ا)) و 
222)6)الناضور املغرب كمصفي)(ة))

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)16)شتنبر)2)2))وفي)-71شارع)
الناضور) (6(222 الناظور) املسييرة 

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)51)3.
(1(I

fiscanet

 SOCIETE DES TRAVAUX
ZRARDA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

fiscanet
 residence(al(badr(imm 39
 n 3 ain(sebaa(casablanca

 casablanca، 20253، casablanca

maroc

 SOCIETE DES TRAVAUX

ZRARDA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : جماعة 

القروية زراردة دائرة تاهلة تازة - 

)3542 تازة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3365

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر) ((2(2 غشت) ((5 في) املؤرخ 

 SOCIETE DES TRAVAUX حل)

مسؤولية) ذات  شركة  (ZRARDA

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعنوان) درهم  (12.222 رتسمالها)

القروية) جماعة  اإلجتماعي  مقرها 

زراردة دائرة تاهلة تازة)-))3542)تازة)

املغرب نتيجة السباب اقتصادية.

و عين:

 hassane  kmichou السيد(ة))

زراردة) القروية  جماعة  عنوانه(ا)) و 

تازة املغرب) (3542( دائرة تاهلة تازة)

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

وفي جماعة) ((2(2 غشت) ((5 بتاريخ)

(- تازة) تاهلة  دائرة  زراردة  القروية 

)3542)تازة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (21 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2)2))تحت رقم)444.

(13I

CAF MAROC

SOPREST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

SOPREST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي : زاوية 

زنقة العشاق و الدار البيضاء، اقامة 

غرناطة ، الطابق االو1 رقم 39 - 

92222 طنجة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.42249

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2)2))تقرر حل) 15)غشت) املؤرخ في)

املسؤولية) ذات  شركة  (SOPREST

 122.222 رتسمالها) مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية)

زنقة العشاق و الدار البيضاء،)اقامة)

 -  39 رقم) االو1  الطابق  (، غرناطة)

الزمة) نتيجة  املغرب  طنجة  (92222

نشاط.

و عين:
ططري) ( الستار) عبد  السيد(ة))

ابن) زنقة  النزاهة  حي  عنوانه(ا)) و 

عطية رقم))1 92222)طنجة املغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

زاوية) وفي  ((2(2 غشت) (15 بتاريخ)

زنقة العشاق و الدار البيضاء،)اقامة)

 -  39 رقم) االو1  الطابق  (، غرناطة)

92222)طنجة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (27 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)35)5.

(14I

FT CONSULTING SARL AU

L›ENVOL COACHING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FT CONSULTING SARL AU

 Av Gutemberg residence

 Raouda(B(n°24 ، 90000، tanger

maroc

L›ENVOL COACHING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي  شارع 
املسيرة الخضراء اقامة السفير طابق 
9 رقم 56                 - 92222 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.24523

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) ((2(2 شتنبر) (15 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 L’ENVOL الوحيد) الشريك  ذات 
COACHING))مبلغ رتسمالها)12.222 
اإلجتماعي)) مقرها  وعنوان  درهم 
شارع املسيرة الخضراء)اقامة السفير)
طابق)9)رقم)56       - 92222)طنجة)
املغرب نتيجة 1):)عدم تحقيق هدف)

الشركة.
شارع) (5 و حدد مقر التصفية ب)
املسيرة الخضراء)اقامة السفير طابق)
9)رقم)56                              - 92222 

طنجة املغرب.)
و عين:

الفاطمي ( هدباء)  السيد(ة))
)و عنوانه(ا))5)شارع املسيرة الخضراء)
                 56 رقم) (9 طابق) السفير  اقامة 
(ة)) املغرب كمصفي) طنجة  (92222

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود) تبليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (26 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)34447).

(15I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

BENSALAH DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

    BENSALAH DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1 دوار 

اوالد بوعبيد الساقية اوالد الطيب - 

32252 فاس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.53339

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2)2))تم تعيين) 19)غشت) املؤرخ في)

السيد(ة)) للشركة  جديد  مسير 

حمداني عبد الحق))كمسير آخر

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (23 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)472).

(16I

LMT AUDITING

PELAGIC INVESTMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LMT AUDITING

 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،

20000، CASABLANCA(MAROC

PELAGIC INVESTMENT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 

494 الزنقة 32 تجزئة رقم 162 

تجزئة العمرية جماعة عين الشق 

الدارالبيضاء - 2222) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

474277

 (5 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 شتنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PELAGIC INVESTMENT

تخزين) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و تصدير معالجة) االسماك/استيراد 

املنتوجات البحرية).

الرقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 162 رقم) تجزئة  (32 الزنقة) (494

الشق) عين  جماعة  العمرية  تجزئة 

2222))الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 SOMAFISH( :( ( 1.000 الشركة)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) (SOMAFISH الشركة)

العمرية) تجزئة  (162 رقم) تجزئة 

الدارالبيضاء) الشق  عين  جماعة 

2222)))الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عاشيق) الباسط  عبد  السيد 

اليغ) حي  (431 رقم) فيال  ( عنوانه(ا))

اكادير))22222)اكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)4)7427.

(17I

BUREAU ESSOUFYANI

DAVILLA TRAVAUX DIVERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما1 الشركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE
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 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE(MAROC

 DAVILLA TRAVAUX DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي عبد هللا عمارة 21 رقم 25 
الحي املحمدي - 72222 العيون 

املغرب.

رفع رتسما1 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12(29

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((2(2 تكتو8ر) (26 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما1  رفع 

تي) درهم») (4.922.222,22»

إلى) درهم») (122.222,22» من)

((: عن طريق) درهم») (5.222.222,22»

تقديم حصص نقدية تو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)27)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)369).

(12I

FB(H CONSEILS

FERDAWS SOLAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FB(H CONSEILS

 N°05 BLOC(P(CITE(LA

 RÉSISTANCE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

FERDAWS SOLAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار تغان 

ترميكت - 45222 ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11241

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((2
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FERDAWS SOLAR
غرض الشركة بإيجاز):)مقاولة في)
البناء)و ارشغا1 املختلفة؛اإلستيراد و)
التصدير؛التجارة بشكل عام وتوزيع)

جميع املنتجات والبضائع..
عنوان املقر االجتماعي):)دوار تغان)

ترميكت)-)45222)ورزازات املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيدة الجامعي وهيبة)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة الجامعي وهيبة عنوانه(ا))
املويلحة) املتنبي  زنقة  (422 رقم)

4222))الجديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الجامعي وهيبة عنوانه(ا))
املويلحة) املتنبي  زنقة  (422 رقم)

4222))الجديدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بورزازات) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)527.
(19I

LMT AUDITING

A.L ARCHITECTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،

20000، CASABLANCA(MAROC

A.L ARCHITECTURE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي جاك 

بيتش، 2)11,دار بو عزة، الدار 

البيضاء - 2222) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

474959

 12 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 تكتو8ر)

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 A.L (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARCHITECTURE

الهندسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

املعمارية.

جاك) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الدار) عزة،) بو  2)11,دار  بيتش،)

البيضاء) الدار  ((2222 (- البيضاء)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد العزيز لزرق):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد العزيز لزرق عنوانه(ا))

النواصر،) بوعزة،) دار  بيتش،) جاك 

2222))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد العزيز لزرق عنوانه(ا))

النواصر،) بوعزة،) دار  بيتش،) جاك 

2222))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742764.

((2I

إكسترناليا

AA PROMO
إعالن متعدد القرارات

إكسترناليا

64) شارع ابراهيم الروداني إقامة 

الوفاق الطابق 3 شقة رقم 7) ، 

2222)، البيضاء اململكة املغر8ية

AA PROMO «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 12 زنقة 

الحرية  - - البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.33(963

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) ((2(2 12)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

العزيز) عبد  املرحوم  مهمة  انتهاء)

بومز8را كمسير ثاني للشركة و عليه)

تبقى السيدة ليلى بومز8را كمسيرة)

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

التي) حصة  (992422 ملكية) تحويل 

بومز8را) العزيز  عبد  املرحوم  يملكها 

 61775 تسمائهم:) االتية  الورثة  الى 

حصة لكل من))ليلى بومز8را٫)خديجة)

بومز8را٫)شيماء)بومز8را٫)هجر بومز8را٫ 

بومز8را٫  جيهان  بومز8را٫) سلمى 

لبنى.) لعراي�سي  و  خدوج  حفي�سي 

3552)1)حصة لكل من عمران) ( ثم)

بومز8را٫)تيمن بومز8را٫)زايد بومز8را و)

فهد بومز8را.
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قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
مالئمة النظام ارسا�سي مع القانون)

رقم)1-19)
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
االسا�سي) النظام  على  املصادقة 

املحين
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)
بند رقم))4:)الذي ينص على مايلي:)
تسيير الشركة من طرف السيدة ليلى)

بومز8را).)
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
رتسما1) حدد  ( (: الشركة) رتسما1 
درهم) (99222222 مبلغ) في  الشركة 
حصة بقيمة) (992222 مقسمة على)
على) موزعة  للواحدة  درهم  (122
حصة) ( (63375 (: يلي) كما  الشركاء)
 61775 بومز8را٫   ليلى  ( للسيدة)
بومز8را٫  خديجة  من  لكل  حصة 
سلمى) هجر بومز8را٫) بومز8را٫) شيماء)
حفي�سي) بومز8را٫) جيهان  بومز8را٫)
 1(3552 ( خدوج و لعراي�سي لبنى.)ثم)
تيمن) حصة لكل من عمران بومز8را٫)

بومز8را٫)زايد بومز8را و فهد بومز8را
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)5)7426.
((1I

 MOGADOR(موكادور تسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

شركة طاطا ارتيزانا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موكادور تسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم ) حي باب دكالة شارع واد 
املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 44222، 
الصويرة املغرب

شركة طاطا ارتيزانا  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي منز1 كائن 
بدوار ايت حامد جماعة اوناغة 

اقليم الصويرة  - 44222 الصويرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5329

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((2

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

طاطا ارتيزانا).

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتوجات التقليدية

تاجر بصفة عامة

التصدير و االستيراد.

عنوان املقر االجتماعي):)منز1 كائن)

بدوار ايت حامد جماعة اوناغة اقليم)

الصويرة))-)44222)الصويرة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( جاللي) رشيد  السيد 

495)تجزئة البرج)1)الصويرة)44222 

الصويرة املغرب.

عنوانه(ا)) ( جاللي) عمر  السيد 

495)تجزئة البرج)1)الصويرة)44222 

الصويرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( جاللي) رشيد  السيد 

495)تجزئة البرج)1)الصويرة)44222 

الصويرة املغرب

عنوانه(ا)) ( جاللي) عمر  السيد 

495)تجزئة البرج)1)الصويرة)44222 

الصويرة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالصويرة) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)6)).

(((I

Le monopole

 ELAL INTERNATIONAL
ACADEMY PRIVEE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Le monopole
 bd(yaakoub(mansour(rue(ishaq
 ibnou(hanin 17 casablanca ،

20370، Casablanca(Maroc
 ELAL INTERNATIONAL

ACADEMY PRIVEE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 55 شارع 

الزرقطوني فضاء الزرقطوني 
الطابق االو1 الدار البيضاء  - )

2332) الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
463639

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 يونيو) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ELAL (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)
 INTERNATIONAL ACADEMY

.PRIVEE
التدريب) (: غرض الشركة بإيجاز)

والتوجيه.
55)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
الزرقطوني فضاء)الزرقطوني الطابق)

االو1 الدار البيضاء))-))
2332))الدار البيضاء)املغرب).

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) العلو�سي  خالد  السيد 
عين) (7 قطاع) النصر  حي  (42 رقم)
العودة)11215)سال تابريكت املغرب).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) العلو�سي  خالد  السيد 
عين) (7 قطاع) النصر  حي  (42 رقم)
تابريكت) سال  (11215 العودة))

املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2)2))تحت رقم)737659.

((3I

NJ BUSINESS

TÔLES PEINT FES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX(MARINA 3EME

 ETAGE(BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE(NOUVELLE(FES، 30000،
FES maroc

TÔLES(PEINT(FES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكاتب 
مارينا الطابق الثالت مكتب 19 

شارع عبد الكريم بنجلون املدينة 
الجديدة فاس - 32222 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

64165
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (14
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TÔLES(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PEINT FES

إصالح) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الهياكل و صباغة السيارات.

مكاتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

مارينا الطابق الثالت مكتب)19)شارع)

عبد الكريم بنجلون املدينة الجديدة)

فاس)-)32222)فاس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد عزيوي):))752)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد امروش رشيد):))52))حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

)السيد محمد عزيوي):)752)بقيمة)

122)درهم.

السيد امروش رشيد):)52))بقيمة)

122)درهم.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) عزيوي  محمد  السيد 

شارع سيناء)19)زنقة منصورة الزهور)

))فاس)32222)فاس املغرب.

عنوانه(ا)) رشيد  امروش  السيد 

العليا) زواغة  جديد  حي  (493 رقم)

فاس)32222)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) عزيوي  محمد  السيد 

شارع سيناء)19)زنقة منصورة الزهور)

))فاس)32222))فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (26 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)559).

((4I

COMPTABLE

هوفمان
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTABLE

 N°39 ABDELAZIZ 3TOUARGA

 MEKNES(N°39 ABDELAZIZ

 3TOUARGA(MEKNES، 55000،

MEKNES MAROC

هوفمان شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تشياخ 

محمد رقم 2) شارع 4 حي الوحدة 1 

مكناس بب )3)16 52222 مكناس  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52237

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

هوفمان.

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع للغير اقل من)3.5)طن)

استراد و التصدير)

تجارة مع الغير).

تشياخ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

محمد رقم)2))شارع)4)حي الوحدة)1 

)3)16 52222)مكناس)) مكناس بب)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1222 (: محمد) تشياخ  السيد 

بقيمة)122)درهم.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) محمد  تشياخ  السيد 
رقم)2))شارع)4)حي الوحدة)1)مكناس)

بب))3)16 52222)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) محمد  تشياخ  السيد 
رقم)2))شارع)4)حي الوحدة)1)مكناس)

بب))3)16 52222)مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

26)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم))327.

((5I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

نجمة كوم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 SUD AUDIT CONSEIL ET

COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE(SALAM(NR 38 -

 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY(ABDELLAH - GUELIZ ،

40000، MARRAKECH(MAROC

نجمة كوم شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : اقامة 

الفضل عمارة رقم 9 شقة ) ازدهار  

- 42222 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.72563

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2)2))تقرر حل) 31)غشت) املؤرخ في)

املسؤولية) ذات  شركة  كوم  نجمة 

 122.222 رتسمالها) مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة)

ازدهار)) (( 9)شقة) الفضل عمارة رقم)

نتيجة) املغرب  مراكش  (42222  -

لصعو8ة في تمويل الشركة).

صعو8ة الحصو1 على اسواق..

و عين:

و) حدى  بن  ( ( نجوى) السيد(ة))

عمارة) (( وازيس) اقامة  عنوانه(ا))

مراكش املغرب) (4222 االمل رقم39 

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

اقامة) وفي  ((2(2 غشت) (31 بتاريخ)

ازدهار)) (( 9)شقة) الفضل عمارة رقم)

- 42222)مراكش املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

22)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)5)1161.

((6I

FINANCIAL CONSULTING GROUP SARL

H2L CALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FINANCIAL CONSULTING

GROUP SARL

 Rue(de(Nador(n° 37 ، 28800،

Mohammedia Maroc

H(L CALL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 37 

زنقة الناضور  املحمدية 2222) 

املحمدية  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(6((7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 H(L (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CALL

الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

من الشركة هو توفير:
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-)خدمات املعلومات التجارية)،

-)إدارة عالقات العمالء)وتحسينها)

في) الشركات  مساعدة  (-

عن) والتنقيب  الرضا  استطالعات 

خدمة) ؛) العمالء) جدد ووالء) عمالء)

(، واالستفسارات) (، البيع) بعد  ما 

(، والحسابات) البيانات  ومعالجة 

(، الطلبات) وتلقي  املواعيد  وتحديد 

وعمليات املكتب الخلفي مثل إعداد)

الفواتير واروامر.

املعامالت) جميع  (، تعم) وبشكل 

التجارية تو الصناعية تو املنقولة تو)

العقارية تو املالية)،)التي تتم لحساب)

تتعلق) والتي  (، الحصري) الشركة 

بغرض) مباشر  غير  تو  مباشر  بشكل 

تعزز) تن  املحتمل  من  تو  الشركة 

تطويرها..
زنقة) (37 (: عنوان املقر االجتماعي)

الناضور))املحمدية)2222))املحمدية))

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة طبالي حسنة):))92)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد طومين لوران لوسيان):))5 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 5 ( (:(( السيد لوسيان نايار طومين)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) حسنة  طبالي  السيدة 

 (2222 ( فاس) شارع  (14 رقم) فيال 

املحمدية املغرب.

لوسيان) لوران  طومين  السيد 

فاس)) شارع  (14 رقم) فيال  عنوانه(ا))

2222))املحمدية املغرب.

طومين))) نايار  لوسيان  السيد 

فاس)) شارع  (14 رقم) فيال  عنوانه(ا))

2222))املحمدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) حسنة  طبالي  السيدة 

 (2222 ( فاس) شارع  (14 رقم) فيال 

املحمدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)3))1.

((7I

FLASH ECONOMIE

HERMODIX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تقليص هدف الشركة

STE  HERMODIX  SARL

إعالن عن تشطيب نشاط اجتماعي

لشركة ارمديكس ش.م.م

حي السالم رقم 152 زنقة س 

ورزازات

محضر) محتوى  خال1  من 

في) املؤرخ  االستثنائي  العام  الجمع 

االتفاق) تم  بورزازات  (21/12/(2(2

على:

االجتماعي:) النشاط  تشطيب 

مفاوض)
القانون) من  ( الفصو1) تعديل 

ارسا�سي).

باملحكمة) الضبط  بكتابة  تم 

رقم:511  تحت  بورزازات  ااٍلبتدائية 

2)2)/22/12.اإليداع) ( بتاريخ)

القانوني:

السجل التجاري رقم:)25)12

((2I

إكسترناليا

BOUMRY
إعالن متعدد القرارات

إكسترناليا

64) شارع ابراهيم الروداني إقامة 

الوفاق الطابق 3 شقة رقم 7) ، 

2222)، البيضاء اململكة املغر8ية

BOUMRY «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

السالمة ) رقم 6 سيدي معروف - - 

البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.363641
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((2(2 12)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
التي) حصة  (71222 ملكية) تحويل 
يملكها املرحوم عبد العزيز بومز8را الى)
4437)حصة) الورثة االتية تسمائهم:)
لكل من))ليلى بومز8را٫)شيماء)بومز8را٫ 
ثم)) لبنى.) لعراي�سي  و  بومز8را  هجر 
4432)حصة لكل من سلمى بومز8را٫ 
و) بومز8را  خديجة  بومز8را٫) جيهان 
حفي�سي خدوج))ثم))2275)حصة لكل)
بومز8را٫  تيمن  بومز8را٫) عمران  من 

زايد بومز8را و فهد بومز8را
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
مالئمة النظام االسا�سي مع القانون)

(1-19
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
ذات) لشركة  الشركة  شكل  تغيير 

املسؤولية املحدودة
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
االسا�سي) النظام  على  املصادقة 

املحين
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:))
رتسما1) حدد  (: الشركة) رتسما1 
درهم) (7122222 مبلغ) في  الشركة 
بقيمة) حصة  (71222 على) مقسمة 
على) موزعة  للواحدة  درهم  (122
4437)حصة لكل) (: كما يلي) الشركاء)
بومز8را٫  شيماء) بومز8را٫) ليلى  ( من)
ثم)) لبنى.) لعراي�سي  و  بومز8را  هجر 
4432)حصة لكل من سلمى بومز8را٫ 
و) بومز8را  خديجة  بومز8را٫) جيهان 
حفي�سي خدوج))ثم))2275)حصة لكل)
بومز8را٫  تيمن  بومز8را٫) عمران  من 

زايد بومز8را و فهد بومز8را
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)4)7426.

((9I

FICODEF

AYADI CELL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FICODEF

 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 OUMNIA(N°9 ، 30000، FES

املغرب

AYADI CELL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قيسارية 

النور تجزئة النور شارع إبن آثير 

متجر رقم 32  - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

64127

 24 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  ((2(2 شتنبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AYADI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CELL

بائع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وجميع) والثابتة  النقالة  الهواتف 

لوازهما.

قيسارية) (: عنوان املقر االجتماعي)

النور تجزئة النور شارع إبن آثير متجر)

رقم)32  - 32222)فاس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: العيادي) حسن  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: العيادي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
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العيادي عنوانه(ا)) السيد حسن 
 2 الشقة) امللكي  الجيش  شارع  (111
فاس) (32222 فاس) الدكرات  لبيطا 

املغرب.
السيد محمد العيادي عنوانه(ا))
 2 الشقة) امللكي  الجيش  شارع  (111
فاس) (32222 فاس) الدكرات  لبيطا 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العيادي عنوانه(ا)) السيد حسن 
 2 الشقة) امللكي  الجيش  شارع  (111
فاس) (32222 فاس) الدكرات  لبيطا 

املغرب
السيد محمد العيادي عنوانه(ا))
 2 الشقة) امللكي  الجيش  شارع  (111
فاس) (32222 فاس) الدكرات  لبيطا 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (22 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)2)2)/597).

(32I

زو8ير بوتغماس

TRAV EL KOUBAA SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

زو8ير بوتغماس
اكنو1 املركز تازة ، 35252، تازة 

املغرب
 TRAV EL KOUBAA SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
اشراق رقم 29 تازة - 35222 تازة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5529
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRAV (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.EL KOUBAA SARL AU

 MD DES(:(غرض الشركة بإيجاز

 ŒUFS EN GROS - NÉGOCIANT -

.TRAVAUX DIVERS

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تازة) (35222 (- تازة) (29 رقم) اشراق 

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد نور الدين القوبع عنوانه(ا))

تازة) (72 مجموعة س رقم) (( التقدم)

العليا)35222)تازة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نور الدين القوبع عنوانه(ا))

تازة) (72 مجموعة س رقم) (( التقدم)

العليا)35222)تازة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (15 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2)2))تحت رقم)413.

(31I

A&T((AUDITEURS(CONSULTANTS

ARCHITECTURE PROJET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 A&T  AUDITEURS

CONSULTANTS

ـ إقامة ماس بالوماس ) زنقة عمر 

إبن الخطاب رقم 22 ، 92222، 

طنجة املغرب

ARCHITECTURE PROJET شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

الفصو1 ارربعة (س) رقم 79، شارع 

عبد هللا كنون - 92222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

122(73

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARCHITECTURE PROJET

الهندسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

املعمارية.

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الفصو1 ارربعة)(س))رقم)79،)شارع)

طنجة) (92222 (- كنون) هللا  عبد 

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: البوعامي) حمزة  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد حمزة النشار):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حمزة البوعامي عنوانه(ا))
 1 16)رقم) زنقة مراكش عمارة سهام)

92222)طنجة املغرب.

عنوانه(ا)) النشار  حمزة  السيد 
 (3 رقم) ( فيجيي) عمارة  لبنان  زنقة 

92222 92222)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حمزة البوعامي عنوانه(ا))
 1 16)رقم) زنقة مراكش عمارة سهام)

92222 92222)املغرب

عنوانه(ا)) النشار  حمزة  السيد 
 (3 رقم) ( فيجيي) عمارة  لبنان  زنقة 

92222 92222)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((9 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2)2))تحت رقم)))52.

(3(I

REAL OFFICE SARL

TAPIS SALMAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

REAL OFFICE SARL

 50A.BD(MLY(YOUSSEF 1 ETAGE

 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

TAPIS SALMAN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5، شارع 

يوسف بن تاشفين، رقم 3 طنجة 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

122599

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (14

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TAPIS (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.SALMAN

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السجاد.

5،)شارع) (: عنوان املقر االجتماعي)
طنجة) (3 رقم) تاشفين،) بن  يوسف 

92222)طنجة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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122)حصة) ( (: السيد بنادي عمر)

بقيمة)1.222)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بنادي عمر عنوانه(ا))شارع)

القصر) (9(152  (4 الزرقطوني رقم)

الكبير املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بنادي عمر عنوانه(ا))شارع)

القصر) (9(152  (4 الزرقطوني رقم)

الكبير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (22 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)34559).

(33I

CANOCAF SARL

NADO FRUIT - SARL - A.U
إعالن متعدد القرارات

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 

 NADOR ،6(222 ،الناظور

MAROC

 NADO(FRUIT - SARL - A.U

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: ))/4) 

طريق ازغنغان الناظور - 222)6 

الناظور املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3233

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) ((2(2 16)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:21 رقم) قرار 

تفويت) على  املصادقة  مايلي:)

الحصص االجتماعية بين السادة بن)

عبد هللا بنعي�سى و زريوح مصطفى))

السيد) و  من جهة  بلقاسم جما1  و 
الوريا�سي عمر من جهة اخرى)

على) ينص  الذي  (:23 رقم) قرار 

عمر) الوريا�سي  السيد  تعيين  مايلي:)
قبو1) بعد  للشركة  وحيد  مسير 

استقالة السيد جما1 بلقاسم)

على) ينص  الذي  (:24 رقم) قرار 

مايلي:)املصادقة))على مالئمة النظام)

الشكل) تحويل  و  للشركة  االسا�سي 

القانوني للشركة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)

الذي ينص على) (:26-27 بند رقم)

 1222 الوريا�سي عمر) ( السيد) مايلي:)

حصة اجتماعية)

على) ينص  الذي  (:14 رقم) بند 

تعيين السيد الوريا�سي عمر) ( مايلي:)

مسير وحيد للشركة)

على) ينص  الذي  (:2( رقم) بند 

 NADO FRUIT - SARL - A.U(:مايلي

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشرك الوحيد)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)63)3.

(34I

LAAJEB ACCOUNTING SARL

ميهديديس

MEHDIDIS 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LAAJEB ACCOUNTING SARL

شارع الجيش امللكي اقامة جوهرة 

تطوان رقم C ، 93000، تطوان 

املغرب

ميهديديس MEHDIDIS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي اقامة جوهرة تطوان 
رقمC - 93000 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(6579

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) ((2(2 شتنبر) (14 في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

ميهديديس) الوحيد  الشريك  ذات 

رتسمالها) مبلغ  ( ( (MEHDIDIS

مقرها) وعنوان  درهم  (122.222

اإلجتماعي شارع الجيش امللكي اقامة)

جوهرة تطوان رقمC - 93222)تطوان)

املغرب نتيجة 1):)صعو8ات مالية.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الجيش امللكي اقامة جوهرة تطوان)
رقمC - 93222)تطوان املغرب.)

و عين:

ارشقر) ( املهدي)  السيد(ة))

كتامة) اساكن  مركز  عنوانه(ا)) و 

كمصفي) املغرب  الحسيمة  (3(3(3

(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود تبليغ  محل  و   املخابرة 

)و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاريخ)25)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)4666.

(35I

ste(imtiyaz(conseils(sarl

BENISSA ISKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste(imtiyaz(conseils(sarl

1 زنقة العر8ية السعودية الطابق 

االو1 ثقة رقم 5 املدينة الجديدة 

فاس ، 32222، فاس املغرب

BENISSA ISKANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

االو1 رقم 2 شارع الكوفة تجزئة 

السالم الزهور ) فاس - 32222 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

64125

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((1

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BENISSA ISKANE

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تجزئة) الكوفة  شارع  (2 رقم) االو1 

السالم الزهور)))فاس)-)32222)فاس)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

122.222,22)درهم،)مقسم كالتالي:

السيد العيا�سي بن عي�سى)):))522 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: بنعي�سى) شكيب  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عي�سى)) بن  العيا�سي  السيد 

عنوانه(ا))شارع الكوفة تجزئة السالم)

 32222 فاس) (( الزهور) (2 القطعة)

فاس املغرب.

السيد شكيب بنعي�سى عنوانه(ا))

شارع الكوفة تجزئة السالم القطعة)

فاس) (32222 فاس) (( الزهور) (2

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عي�سى)) بن  العيا�سي  السيد 

عنوانه(ا))شارع الكوفة تجزئة السالم)

 32222 فاس) (( الزهور) (2 القطعة)

فاس املغرب

السيد شكيب بنعي�سى عنوانه(ا))

شارع الكوفة تجزئة السالم القطعة)

فاس) (32222 فاس) (( الزهور) (2

املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (22 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)597).

(36I

SOCIETE MODYANI SARL

TARI STOCK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH(FNIDEQ ، 93100

الفنيدق املغرب

TARI STOCK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

بتجزئة موالي رشيد شارع طرابلس 
رقم 19  - 93122 الفنيدق املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.((291

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

2)2))تقرر حل) 14)شتنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد)TARI STOCK))مبلغ)
وعنوان) درهم  (122.222 رتسمالها)

بتجزئة) محل  اإلجتماعي  مقرها 

  19 موالي رشيد شارع طرابلس رقم)

- 93122)الفنيدق املغرب نتيجة 1):)

فشل املشروع.

محل) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

بتجزئة موالي رشيد شارع طرابلس)
رقم)19  - 93122)الفنيدق املغرب.)

و عين:

و) املغراوي  ( طارق) السيد(ة))

عنوانه(ا))محل بتجزئة موالي رشيد)

 93122   19 رقم) طرابلس  شارع 

الفنيدق املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

32)شتنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2)2))تحت رقم)4633.

(37I

cabinet bourhil  hassan

ARTISAN STUDIO TANGER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet(bourhil  hassan

rue verdun res elisa apt-a-

tanger ، 90010، tanger(maroc

 ARTISAN STUDIO TANGER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الزرقطوني عمارة رقم )3 شقة رقم 

9),الطابق االو1 طنجة - 92212 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

122549

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARTISAN STUDIO TANGER

الديكور) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحرفي الداخلي.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

)3)شقة رقم) الزرقطوني عمارة رقم)

 92212 (- طنجة) االو1  9),الطابق 

طنجة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: املصباحي) الطيبي  انوار  السيد 

522)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)

((: املصباحي) الطيبي  كريم  السيد 

522)حصة بقيمة)122)درهم للحصة))

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

املصباحي) الطيبي  انوار  السيد 

بن) محمد  سيدي  شارع  عنوانه(ا))

عبد هللا اقامة الوحدة ط)))شقة رقم)

9)طنجة)92212)طنجة املغرب.

املصباحي) الطيبي  كريم  السيد 
 15 رقم) مصور  بني  زنقة  عنوانه(ا))

مرشان طنجة)92212)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

املصباحي) الطيبي  انوار  السيد 

بن) محمد  سيدي  شارع  عنوانه(ا))

عبد هللا اقامة الوحدة ط)))شقة رقم)

9)طنجة)92212)طنجة املغرب

املصباحي) الطيبي  كريم  السيد 
 15 رقم) مصور  بني  زنقة  عنوانه(ا))

مرشان طنجة)92212)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (27 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)54)5.

(32I

موثق

THE BUILDING SOCIETY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

موثق

7 شارع املعتمد ابن عباد إقامة ابن 

الخطيب بلوك ت الطابق ارو1 رقم 

36 ، 92222، طنجة املغرب

THE BUILDING SOCIETY  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة، 

شارع اللة  فاطمة الزهراء العزيزية، 

اقامة صفاء، الطابق 5، رقم 53  

طنجة، شارع اللة  فاطمة الزهراء 

العزيزية، اقامة صفاء، الطابق 5، 
رقم 53  92222 طنجة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.73929

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 تكتو8ر) (25 في) املؤرخ 

املصادقة على):

السالم) عبد  (ة)) السيد) تفويت 

عايود)52)حصة اجتماعية من تصل)

محمد)) (ة)) السيد) ( 52)حصة لفائدة)

البوعزاتي بتاريخ)25)تكتو8ر)2)2).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

تكتو8ر) (22 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم))2)5.

(39I

(G DISTRIBUTION ET SERVICES

 2G DISTRIBUTIONS ET

SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

(G DISTRIBUTION ET SERVICES

 AV(LALLA(YACOUT 5 EME 39

ETG(APPT(D ، 20000، الدار 

maroc البيضاء

 (G DISTRIBUTIONS ET

SERVICES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 

شارع عبد املومن و زنقة سمية، 

إقامة شهرزاد 3 الطابق 4 الرقم 2) 

النخيل الدار البيضاء 2342) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

475(41

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 (G (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DISTRIBUTIONS ET SERVICES

 VENTE (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 ET ACHAT DE TOUT GENRE DE

 PRODUITS ET MATERIELS ET

FOURNITURES DIVERS

.IMPORT(&(EXPORT

زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

سمية،) زنقة  و  املومن  عبد  شارع 

إقامة شهرزاد)3)الطابق)4)الرقم)2) 

الدار) ((2342 النخيل الدار البيضاء)

البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: شامش) محمد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: ياماني) نورالدين  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) شامش  محمد  السيد 

 (2222 42 74)رقم) عين الشق زنقة)

الدار البيضاء)املغرب.

السيد نورالدين ياماني عنوانه(ا))

 (1 الشقة) (24 عمارة) االمين  إقامة 

11122)سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) شامش  محمد  السيد 

 (2222 42 74)رقم) عين الشق زنقة)

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749273.

(42I

FIDUCIAIRE ANOUAR BERAHHOU

دلتافي
شركة ذات مسؤولية 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

دلتافي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي )62 قطاع 

19361 الطابق االر�سي عمارة 3 

جنان علي مراكش - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29531

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((212 ماي) ((5

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)دلتافي.

غرض الشركة بإيجاز):)تكنولوجيا)

تسيير) املالية\االستشارة  املعلومات 

املقاوالت والتواصل.

 62( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

19361)الطابق االر�سي عمارة) قطاع)

 42222 (- مراكش) علي  جنان  (3

مراكش املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة كريمة بنخلدون):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة كريمة بنخلدون عنوانه(ا))
رقم) (12 حي املحمدية الجنوب بلوك)
124)مراكش)42222)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) جناوي  انس  السيد 
طريق اسفي) (477 تجزئة املسار رقم)

مراكش)42222)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (13 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

212))تحت رقم)96649.

(41I

زو8ير بوتغماس

 STE GARIED DE TRAVAUX
DIVERS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

زو8ير بوتغماس
اكنو1 املركز تازة ، 35252، تازة 

املغرب
 STE GARIED DE TRAVAUX
DIVERS SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
 DR وعنوان مقرها اإلجتماعي

 AOUNA CR BOUCHAFAA TAZA
35000 - تازة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5(75
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((2(2 يونيو) ((9 املؤرخ في)
 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة
 GARIED DE TRAVAUX DIVERS
 122.222 رتسمالها) مبلغ  ( (SARL
 DR درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي)
 AOUNA CR BOUCHAFAA TAZA
35222 -)تازة املغرب نتيجة 1):)عدم)

املردودية).
 DR ب) التصفية  مقر  حدد  و 
 AOUNA CR BOUCHFAA TAZA  -

35222)تازة))املغرب.)

و عين:

و) كرطيط  ( ادريس) السيد(ة))

غياتة) اللفت  باب  دوار  عنوانه(ا))

املغرب) تازة  (35222 تازة) الغر8ية 

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود تبليغ  محل  و   املخابرة 

)و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (27 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2)2))تحت رقم)422.

(4(I

DR CONSEIL

 NAZZA BUSINESS

TECHNOLOGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DR CONSEIL

 Had Soualem 1/Melk(Madihi 7

 Berrechid(Boite(Postal(N 173 ،

 26402، Had(Soualem(Berrechid

Maroc

 NAZZA BUSINESS

TECHNOLOGY  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 

اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق الثاني الرقم )6 الدار 

البيضاء - 6422) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

474(95

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 NAZZA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. BUSINESS TECHNOLOGY

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

معدات املعلوميات ومتحقاتها,تقديم)

الخدمات واإلستراد والتصدير

معدات) وتسويق  و8يع  تحقيق 

الخدمة ومعدات املعلوميات،)مكاتب)

،)تثاث املكاتب.

االستيراد) عمليات  جميع  (

والتسويق) والتجميع  والتصدير 

معدات) لجميع  والصيانة  والتوزيع 

الهاتف والهاتف ومعدات الهاتف

امليكانيكية) ارعما1  مقاو1 

وصيانة برامج الكمبيوتر

تمن املعلومات

تحطيط املباني

حلو1 ارمن إلكتروني

حلو1 ارمن املادي

حل اإلشارات الرقمية

التجارة.

61)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني)

الطابق الثاني الرقم))6)الدار البيضاء)

- 6422))الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (522 ( (: السيد نازا مروان)

بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: املصطفى) سفير  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

دوار) السيد نازا مروان عنوانه(ا))

 (242( الكروشيين السوالم برشيد)

برشيد املغرب.

السيد سفير املصطفى))عنوانه(ا))

 (4352 بنور) سيدي  العبدي  دوار 

سيدي بنور املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نازا مروان))عنوانه(ا))دوار)

 (242( تاكروشيين السوالم برشيد)

برشيد املغرب

السيد سفير املصطفى))عنوانه(ا))

 (4352 بنور) سيدي  العبدي  دوار 

سيدي بنور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)321)).

(43I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE ASDMAT TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقم بلوك ) رقم 27 السمارة ، 

ES-SMARA MAROC ،7(222

 STE ASDMAT TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 HAY EL وعنوان مقرها اإلجتماعي

 HASSANI RUE ABDELBAKI NR

 67 BIS(ES(SEMARA - 72000

السمارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(233

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ASDMAT TRAVAUX SARL

اشغا1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عامة.

 HAY (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 EL HASSANI RUE ABDELBAKI

 NR 67 BIS ES SEMARA - 7(222

السمارة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمود عليوة):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: الشاوي) حمادي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) عليوة  محمود  السيد 

 2( رقم) الحوز  شارع  نجاح  حي 

السمارة)222)7)السمارة املغرب.

السيد حمادي الشاوي عنوانه(ا))

السمارة) (67 رقم) الباقي  عبد  شارع 

222)7)السمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) عليوة  محمود  السيد 

 2( رقم) الحوز  شارع  نجاح  حي 

السمارة)222)7)السمارة املغرب

السيد حمادي الشاوي عنوانه(ا))

السمارة) (67 رقم) الباقي  عبد  شارع 

222)7)السمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسمارة))بتاريخ)1))شتنبر)

2)2))تحت رقم)2)2)/139.

(44I

FIDUCOJ

STE SMAILI TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOJ

 HAY(ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC

 STE SMAILI TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تبو عبيد 

البكري رقم 43، حا�سي بال1، جرادة 

- 64522 جرادة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

357(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (29

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SMAILI TRANSPORT

غرض الشركة بإيجاز):)-مقاو1 في)

ارشغا1 املختلفة تو البناء.

-مقاو1 في نقل البضائع لحساب)

الغير.

الخاص) العام  النقل  في  -مقاو1 

للموظفين.

-ارشغا1 الغابوية.

تبو عبيد) (: عنوان املقر االجتماعي)

البكري رقم)43،)حا�سي بال1،)جرادة)

- 64522)جرادة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الكريم) عبد  اسماعيلي  السيد 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الكريم) عبد  اسماعيلي  السيد 
رقم) ((7 زنقة) الزياني  حي  عنوانه(ا))

19،)عين بني مطهر)))))6412)جرادة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الكريم) عبد  اسماعيلي  السيد 
رقم) ((7 زنقة) الزياني  حي  عنوانه(ا))

19،)عين بني مطهر)))))6412)جرادة)

املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (27 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2)2))تحت رقم)44)).

(45I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

HSK EVENT PRINT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم ) الحي 

الشتوي، 42222، مراكش املغرب

HSK EVENT PRINT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن و شارع 

محمد الخامس اقامة البردعي مارة 

ب شقة رقم )2 جليز - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

126631

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 HSK (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EVENT PRINT

تنظيم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املؤتمرات)،)الندوات و غيرها

واالتصاالت) العمل  ورشة 

والعالقات) العامة  والعالقات 

الصحفية.

التصميم والطباعة.

ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الحرية شارع موالي الحسن و شارع)

محمد الخامس اقامة البردعي مارة ب)

شقة رقم))2)جليز)-)42222)مراكش)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة برنو سعيدة):))122)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) سعيدة  برنو  السيدة 

عال1) شارع  (26 رقم) الرطما  تجزئة 

الفا�سي)))42222)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) سعيدة  برنو  السيد 

عال1) شارع  (26 رقم) الرطما  تجزئة 

الفا�سي)))42222)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بمراكش))بتاريخ)-)تحت رقم)

4))شتنبر)2)2).

(46I

س-اطلس

STE SLASSI MOHAMED  
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

س-اطلس

الطابق االو1 الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41 ، 3222)، بني مال1 

املغرب

  STE SLASSI MOHAMED شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم3 

الطابق االو1 اقامة العزيري شارع 

2) غشت  - 3222) بني مال1 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.6263

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((219 دجنبر) (31 في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 STE SLASSI ( ( ذات الشريك الوحيد)

رتسمالها) مبلغ  ( (MOHAMED

مقرها) وعنوان  درهم  (12.222

الطابق االو1 اقامة) اإلجتماعي رقم3)

 (3222 (- ( غشت) ((2 العزيري شارع)

التوقف) (: بني مال1 املغرب نتيجة 1)

التام لنشاط الشركة.

رقم3  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

شارع) العزيري  اقامة  االو1  الطابق 

2))غشت))-)3222))بني مال1 املغرب.)

و عين:

و) اسال�سي  ( محمد) السيد(ة))
 6( رقم) (2( تجزئة الخيام) عنوانه(ا))

املغرب) تمارة  (1(222 ( االبعات) حي 

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بتاريخ) ( مال1) ببني  االبتدائية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)623.

(47I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

CHASAVE INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم ) الحي 

الشتوي، 42222، مراكش املغرب

CHASAVE INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن اقامة 

البردعي عمارة ب الشقة رقم ) - 

42222 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)31)غشت)2)2))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

«ساحة الحرية شارع موالي الحسن)

اقامة البردعي عمارة ب الشقة رقم)

) - 42222)مراكش املغرب»)إلى)«حي)

املدينة)) (119 ضب�سي درب جديد رقم)

- 42222)مراكش))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (12 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم))11551.

(42I

ديوان الخدمات

STE JADIYAD TRANSS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديوان الخدمات

شارع محمد الخامس رقم 94 سيدي 

قاسم ، 16222، سيدي قاسم 

املغرب

STE JADIYAD TRANSS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي بيطات 

رقم 11 ودادية النجاح - )1615 

بلقصيري املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

333

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) ((4

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JADIYAD TRANSS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االشخاص.
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حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- النجاح) ودادية  (11 رقم) بيطات 

)1615)بلقصيري املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
522)حصة) ( (: السيد ادريس مني)

بقيمة)122)درهم للحصة).
السيد غيثة التهامي التقا1):))522 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) السيد ادريس مني عنوانه(ا))
بلقصيري) (1615(  446 الحسني رقم)

املغرب.
التقا1) التهامي  غيثة  السيدة 
 446 رقم) الحسني  حي  عنوانه(ا))

)1615)بلقصيري املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حي) السيد ادريس مني عنوانه(ا))
بلقصيري) (1615(  446 الحسني رقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بمشرع بلقصيري))بتاريخ)-)

تحت رقم)-.

(49I

BCBEL

GRAPHIC MACHINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BCBEL
 625Bd. Mohammed(V 2ème
 étage(bureau(N°32 ، 20310،

Casablanca Maroc
GRAPHIC MACHINE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 5)6، 
شارع محمد الخامس، الطبق 

الثاني، املكتب رقم )3  - 2312) 
الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.346229

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) ((2(2 شتنبر) (21 في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 GRAPHIC الوحيد) الشريك  ذات 

MACHINE))مبلغ رتسمالها)122.222 

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي)5)6،)

شارع محمد الخامس،)الطبق الثاني،)

الدار) ((2312  -   3( رقم) املكتب 

التصفية) (: املغرب نتيجة 1) البيضاء)

السابقة روانها للشركة.

(،6(5 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

الطبق) الخام5س،) محمد  شارع 

 (2312  -   3( رقم) املكتب  الثاني،)

الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) مقدود  ( ( كما1) السيد(ة))

صالح،) توالد  تجزية  (161 عنوانه(ا))

الدار) ((7222 نواصر) بوزكورة،)

البيضاء)املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749453.

(52I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

TRENDY GADGETS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم ) الحي 

الشتوي، 42222، مراكش املغرب

TRENDY GADGETS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 
الحرية شارع موالي الحسن و شارع 
محمد الخامس اقامة البردعي مارة 

ب شقة رقم )2 جليز - 42222 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
126761

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TRENDY GADGETS
سو8ر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
لألغذية) التجزئة  تجارة  (، ماركت)

العامة واملنتجات غير الغذائية)،
التجارة الوطنية والعاملية.

ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الحرية شارع موالي الحسن و شارع)
محمد الخامس اقامة البردعي مارة ب)
شقة رقم))2)جليز)-)42222)مراكش)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
122)حصة) ( (: السيد هادي عبود)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) عبود  هادي  السيد 
الحي) (11 اقامة مريم العمارة ب رقم)

الشتوي))42222)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) عبود  هادي  السيد 
الحي) (11 اقامة مريم العمارة ب رقم)

الشتوي))42222)مراكش املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بمراكش))بتاريخ)-)تحت رقم)

9))شتنبر)2)2).

(51I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

NIYA INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم ) الحي 

الشتوي، 42222، مراكش املغرب

NIYA INVEST  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن و شارع 

محمد الخامس اقامة البردعي مارة 

ب شقة رقم )2 جليز - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

126723

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (2(

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 NIYA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. INVEST

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالجملة ملنتجات التجميل)،

استيراد وتصدير تاجر تو وسيط.

ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الحرية شارع موالي الحسن و شارع)

محمد الخامس اقامة البردعي مارة ب)

شقة رقم))2)جليز)-)42222)مراكش)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 (52 ( (: حادجي) نعيمة  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 (52 ( (: صالح) السباعي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

)عنوانه(ا)) السيدة نعيمة حادجي)

 22 رقم) السالم  رياض  الكرم  شارع 

2222))تكادير املغرب.

السباعي صالح عنوانه(ا)) السيد 

  AV JEAN LASSERRE  32922  64

NIMES))فرنسا.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

)عنوانه(ا)) السيدة نعيمة حادجي)

 22 رقم) السالم  رياض  الكرم  شارع 

2222))تكادير املغرب

السباعي صالح عنوانه(ا)) السيد 

 AV JEAN LASSERRE  32922  64

NIMES)فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((9 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)-.

(5(I

CABINET SALAH AISSE

 VALUE IMPACT

PROSPERITY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET SALAH AISSE

 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK

 IBN(HANAINE ، 20100،

CASABLANCA MAROC

  VALUE IMPACT PROSPERITY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6, زنقة 
ضاية عوا , الطابق الرابع,رقم 

16,اكدا1, الر8اط - 12292 الر8اط 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

146359

 (7 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  ((2(2 غشت)

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 VALUE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. IMPACT PROSPERITY

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

والبحث) والتدريب  -االستشارات 

وإدارة مكتب التصميم الفني واملالي)

والتجاري واالستراتيجي

واملساعدة) الدراسة  اإلدارة:) (-

والبيئة) الجودة  بشأن  واملشورة 

والطاقة والسالمة

وتصدير) واستيراد  و8يع  -شراء)

وتجارة وتوزيع السلع والخدمات من)

بتخصص) تتعلق  مواد  تو  مواد  تي 

الشركة.

زنقة) (,6 (: عنوان املقر االجتماعي)

الرابع,رقم) الطابق  (, عوا) ضاية 

الر8اط) (12292 (- الر8اط) 16,اكدا1,)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( ماروني) عالمي  اسامة  السيد 

522)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)

السيد محسن بويا)):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

مروني) علمي  اسامة  السيد 

ولد) رياض  تجزئة  عنوانه(ا))

522,تمارة) 3,رقم) متاع,سكتور)

12162)تمارة))املغرب.

عنوانه(ا)) ( بويا) محسين  السيد 

 15 شقة) (3 عمارة) (( سليمة) اقامة 

11122)سال الجديدة)) ( سال الجديدة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

مروني) علمي  اسامة  السيد 

ولد) رياض  تجزئة  عنوانه(ا))

522,تمارة) 3,رقم) متاع,سكتور)

12162)تمارة))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (2( بتاريخ) ( التجارية بالر8اط)

2)2))تحت رقم)5)1273.

(53I

FIDUBAC SARL

LMFS MESSAGERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUBAC SARL

)16مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 

 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador(maroc

LMFS MESSAGERIE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع اوالد 

علي بنحمو اوالد سالم الدروش 

مطالس - 122)6  الدروش املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.13913

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2)2))تقرر حل) 3))شتنبر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) ( (LMFS MESSAGERIE

وعنوان) درهم  (92.222 رتسمالها)

علي) اوالد  شارع  اإلجتماعي  مقرها 

بنحمو اوالد سالم الدروش مطالس)

- 122)6))الدروش املغرب نتيجة 1):)

عدم بلوغ الهدف االجتماعي.

و حدد مقر التصفية ب دوار اوالد)

مطالسة) سالم  اوالد  حمو  بن  علي 

الدريوش)-)122)6))الدروش املغرب.)

و عين:

و) العيادي  ( ( احمد) السيد(ة))

عنوانه(ا))دوار اوالد علي بنحمو اوالد)

  6(122 الناظور) الدروش  سالم 

الدروش املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و) اسروت  ( سعيد) السيد(ة))

عنوانه(ا))دوار اوالد علي بنحمو اوالد)

الدروش) ( (6(122 الدروش) سالم 

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)72)3.

(54I

FITARCO

شهرزاد الخميس
عقد تسيير حر رصل تجاري)(ارشخاص)

الطبيعيون)

عقد تسيير حر رصل تجاري

شهرزاد الخميس 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

السيد(ة))) تعطى  ((219 غشت) (2(

(ة)) الحامل) ( الخميس) ( شهرزاد)

 JE(14612 ( ( للبطاقة الوطنية رقم)

 15662 التجاري) بالسجل  املسجل 

حق) بتيزنيت  االبتدائية  باملحكمة 

التسيير الحر لألصل التجاري الكائن)

(- ( الحارثي) ادريس  شارع  ((( ب)

للسيد(ة)) ( املغرب) ( تيزنيت) (25222

للبطاقة) )الحامل)(ة)) )الوراري) رشيد)

 ( ملدة) ( (JE(39492 ( ( رقم) الوطنية 

و) ((219 غشت) (21 سنة تبتدئ من)

تنتهي في)31)يوليوز)2)2))مقابل مبلغ)

شهري)5.222))درهم.

(55I
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TANGER CONSULTING

أمروش لوجستيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TANGER CONSULTING

شارع فاس زنقة مصر رقم 9 مكرر 

طنجة ، 92222، طنجة املغرب

تمروش لوجستيك شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 حي 

العراق إقامة الصفا و املروى الطابق 

السفلي رقم 13 طنجة - 92222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

126769

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 يونيو) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)تمروش)

لوجستيك.

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدولي) و  الوطني  البحري  و  البري 

للبضائع.

حي) (7 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

العراق إقامة الصفا و املروى الطابق)

 92222 (- طنجة) (13 رقم) السفلي 

طنجة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 922 ( (: يونس) الدسولي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 122 ( (: رحيمو) لوديي  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الدسولي يونس عنوانه(ا))
طنجة)) ( رقم) العهد  ولي  شارع  (111

92222)طنجة املغرب.
عنوانه(ا)) رحيمو  لوديي  السيدة 
طنجة)) ( رقم) العهد  ولي  شارع  (111

92222)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) رحيمو  لوديي  السيدة 
طنجة) ( رقم) العهد  ولي  شارع  (111

92222)طنجة املغرب
السيد الدسولي يونس عنوانه(ا))
طنجة) ( رقم) العهد  ولي  شارع  (111

92222)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (25 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2)2))تحت رقم)3716.
(56I

CABINET SALAH AISSE

KAITEL TECHNOLOGIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CABINET SALAH AISSE
 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK
 IBN(HANAINE ، 20100،

CASABLANCA MAROC
KAITEL TECHNOLOGIES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
املومن,زنقة سليم شرقاوي, اقامة 
الهادي B, الطابق الخامس, شقة 

19, زنقة املستشفى, الدار البيضاء - 
2362) الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3162(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)7))يناير)2)2))تم))تحويل))
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
سليم) املومن,زنقة  عبد  «شارع  من)
الطابق) (,B الهادي) اقامة  شرقاوي,)
زنقة املستشفى,) (,19 شقة) الخامس,)
الدار البيضاء)-)2362))الدار البيضاء)
الصناعية) «املنطقة  إلى) املغرب»)

(- البيضاء) الدار  (,755 رقم) سابينو,)
)712))الدار البيضاء))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)4)7474.

(57I

FIDUBAC SARL

LMFS MESSAGERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUBAC SARL
)16مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador(maroc
LMFS MESSAGERIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : دوار اوالد 
علي بن حمو اوالد سالم مطالسة 

الدريوش - 122)6 الدريوش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.13913

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2)2))تقرر حل) 3))شتنبر) املؤرخ في)
ذات) شركة  (LMFS MESSAGERIE
رتسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (92.222
حمو) بن  علي  اوالد  دوار  اإلجتماعي 
(- الدريوش) مطالسة  سالم  اوالد 
122)6)الدريوش املغرب نتيجة لعدم)

بلوغ الهدف االجتماعي
و عين:

و) العيادي  ( ( احمد) السيد(ة))
بنحمو) علي  اوالد  شارع  عنوانه(ا))
اوالد سالم الدروش الناظور)122)6  
الدروش املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و) اسروت  ( ( سعيد) السيد(ة))
عنوانه(ا))شارع اوالد علي بنحمو اوالد)
الدروش) ( (6(122 ( الدروش) سالم 

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)3))شتنبر)2)2))وفي دوار اوالد)
مطالسة) سالم  اوالد  حمو  بن  علي 
الدريوش)-)122)6))الدريوش املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)71)3.

(52I

CABINET SALAH AISSE

 «CHEMINS DE LUMIERE»

»CDL» مختصر تسميتها
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET SALAH AISSE

 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK

 IBN(HANAINE ، 20100،

CASABLANCA MAROC

 «CHEMINS DE LUMIERE»

مختصر تسميتها «CDL»   شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6),شارع 

مرس سلطان,الطابق االو1,شقة 

3,الدار البيضاء  - 2132) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4735(9

 (7 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 غشت)

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

(«CHEMINS DE LUMIERE»

.((«CDL»(مختصر تسميتها

غرض الشركة بإيجاز):)التدريب,و)

االستشارة,)و العالج,)وتطوير املوظفين)

في الشركات).
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و) املعلومات  تقديم  و  التدريب 
التعلم االلكتروني).

6),شارع) (: عنوان املقر االجتماعي)
االو1,شقة) سلطان,الطابق  مرس 
الدار) ((2132 (- ( البيضاء) 3,الدار 

البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة).
الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

122.222,22)درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيدة كوثر الحمداني)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة كوثر الحمداني))عنوانه(ا))
املدينة) (1 رقم) فيال  سيتي  كولف 
الخضراء)بوسكورة البيضاء)))712) 

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة كوثر الحمداني))عنوانه(ا))
املدينة) (1 رقم) فيال  سيتي  كولف 
الخضراء)بوسكورة البيضاء)))712) 

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)747371.

(59I

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM    

 COULEUR SANS
FRONTIERE

إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM
 APPT(N° 1  RDC   IMM(G58
  RES(AL(IHSSANE  RTE(DE

 SAFI(MARRAKECH ، 400000،
MARRAKECH MAROC

  COULEUR SANS FRONTIERE
«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي: 

2/2)شارع فاطمة الزهراء قسارية 
مالة رقم2)مكرر - 42222 مراكش 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(7163

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)27)يوليوز)2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
بما) الشركة  رتسما1  رفع  (•

ليصل) درهم  ( (192222.22 قدره)
   (22222.22 إلى) الشركة  رتسما1 

1922حصة) بإصدار) دلك  و  درهم 

اجتماعية جديدة من فئة)122)درهم)

يلي:) كما  دلك  و  الواحدة  للحصة 

ترحيل) من  جزء) بدمج  (-

بما) ( ( السابقة) للسنوات  الرصيد 

قدره192222.22)درهم تي ما يعاد1)

بعد) 1922)حصة اجتماعية.)-)

الشركاء) على  الرتسما1  رفع  توزيع 

في)) محدد  الشركة  ما1  رتس  تصبح 

22222.22))درهم مقسمة إلى)222) 

122)درهم) حصة اجتماعية من فئة)

التالي:)))))))))))) النحو  على  الواحدة  للحصة 

حجيطة222)  عبداللطيف  السيد 

حصة))………22222.22))درهم

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تعديل))النشاط التجاري للشركة على)

النحو التالي:-جميع ارشغا1 العامة و)

الرخام) و8يع  -شراء) ( البناء) تشغا1 

والبالط)-االستيراد))التصدير

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)

الذي ينص على) بند رقم الثالث:)

للشركة) التجاري  النشاط  مايلي:)

هو:-جميع ارشغا1 العامة و تشغا1)

والبالط) الرخام  و8يع  -شراء) ( البناء)

-االستيراد))التصدير

ينص) الذي  السادس:) رقم  بند 

القرار) تحكام  و8موجب  مايلي:) على 

بتاريخ) الوحيد  للمساهم  االستثنائي 

املا1) زيادة رتس  تمت  (، (7/7/(2(2

على) (، درهم) (192.222.22 بمقدار)

 (22.222.22 إلى) زيادته  يتم  تن 

السيد عبداللطيف) ( درهم تعود إلى)

حجيطة مبلغ))))22222.22))درهم.

الذي ينص على) بند رقم السابع:)

تم تحديد رتس ما1 الشركة) مايلي:)

مقسمة) (، 22222.22)درهم) بمبلغ)

 122.22 بقيمة) حصة  ((222 إلى)

بالكامل) مدفوعة  (، منها) لكل  درهم 

عبداللطيف) السيد  ( تخص) وكلها 

حجيطة222))حصة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

25)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)5)1162.

(62I

FCGC

BRODERIE MAIN D›OR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FCGC

مكتب رقم 7 الطابق الثالث عمارة 

رقم 7 زنقة عبد الكريم الخطابي 

فاس ، 32222، فاس املغرب

BRODERIE MAIN D›OR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 A 12 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 LOT ZAHRAT MADAIN II BL A

 MAGASIN(N° 4-FES- FES 30000

FES MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

64211

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) (1(

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BRODERIE MAIN D’OR

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 BRODERIES OU DENTELLES

 (FABRICANT DE( VENDANT EN

..DETAIL

 A  12 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 LOT ZAHRAT MADAIN II BL A

 MAGASIN N° 4-FES- FES 32222

.FES MAROC

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 TOUFFAHI( ALI( :( ( 500 السيد)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 TRIOUI(FATIHA(:((500(السيدة

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد)TOUFFAHI ALI)عنوانه(ا))

 IMM C 19 HAY AZHAR 32222 4

.FES MAROC

 TRIOUI FATIHA السيدة)

 IMM C 19 HAY AZHAR((ا)عنوانه

.4 32222 FES MAROC

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد)TOUFFAHI ALI)عنوانه(ا))

 IMM C 19 HAY AZHAR 32222 4

FES MAROC

 TRIOUI FATIHA السيدة)

 IMM C 19 HAY  4 عنوانه(ا))

AZHAR 32222 FES MAROC

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((9 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)2)2)/414)..

(61I

مكتب املحاسبة الفا�سي

OFFICE LINE MOUSSA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة الفا�سي

1 عال1 بن عبد هللا شقة رقم 4 ، 

93222، تطوان املغرب

OFFICE LINE MOUSSA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

الرحمان الثالث رقم 6 - 93152 

مرتيل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(7153

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 مارس) (29

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OFFICE LINE MOUSSA

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تجهيزات) املكاتب-بيع  مستلزمات 

املكاتب-اصالح تجهزة االعالميات.).

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

عبد الرحمان الثالث رقم)6 - 93152 

مرتيل املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 12.222 ( (: السيد مو�سى شقرون)

حصة بقيمة)12)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مو�سى شقرون عنوانه(ا))
  (4 رقم) (24 شارع) تدغين  جبل 

93222)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مو�سى شقرون عنوانه(ا))
  (4 رقم) (24 شارع) تدغين  جبل 

93222)تطوان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
)))يوليوز) االبتدائية بتطوان))بتاريخ)

2)2))تحت رقم)1393.

(6(I

FUDICAIRE ISMAILI

STE BELJA AUTO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقم بلوك ) رقم 27 السمارة ، 

ES-SMARA MAROC ،7(222

 STE BELJA AUTO SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 L›ANCIENNE VILLE RUE GOOR

 ENKALA(N° 35 BIS(ES-SEMARA

72000 - السمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(251

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (24

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BELJA AUTO SARL AU

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

(: االجتماعي) املقر  عنوان 

 L’ANCIENNE VILLE RUE GOOR

 ENKALA N° 35 BIS ES-SEMARA

222)7 -)السمارة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 522.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 5.222 ( (: بالقايد) جال1  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد جال1 بالقايد عنوانه(ا))حي)

تيكيوين اكادير) (324 تليال فيال رقم)

22222)السمارة السمارة.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد جال1 بالقايد عنوانه(ا))حي)

تيكيوين اكادير) (324 تليال فيال رقم)

22222)السمارة السمارة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالسمارة) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)2)2)/151.

(63I

malartci

 SOCIETE BELBA FRATELLI

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

malartci

 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme(etage(BENI

 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL

MAROC

  SOCIETE BELBA FRATELLI SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس عمارة رجا حي 

الشرف بني مال1 - 3222) بني مال1 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12357

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) ((7

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOCIETE BELBA FRATELLI SARL

غرض الشركة بإيجاز):)مقهى.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

حي) رجا  عمارة  الخامس  محمد 

3222))بني مال1) (- الشرف بني مال1)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: عماد) بلبارودي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: بلبارودي يوسف) السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

بلبارودي عماد عنوانه(ا)) السيد 

عمارة اية شارع شوقي رقم)5  3222) 

بني مال1))املغرب.

يوسف)) بلبارودي  السيد 

بركة) بن  مهدي  شارع  عنوانه(ا))

عمارة ملياء))1  3222))الدارالبيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

)عنوانه(ا)) السيد عماد بلبارودي)

عمارة اية شارع شوقي رقم)5  3222) 

بني مال1))املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( مال1) ببني  االبتدائية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)512.

(64I

MANAGEX

BA.TECH INT SNC
شركة التضامن

قفل التصفية

MANAGEX
رقم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 

بركان ، 62322، بركان املغرب

BA.TECH INT SNC  شركة 

التضامن

وعنوان مقرها اإلجتماعي :  بلوك ا 

1 زنقة رقم 14 سيدي سليمان  - 

62322 بركان املغرب .

قفل التصفية
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
.522

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((2(2 شتنبر) (15 في) املؤرخ 
شركة) ( (BA.TECH INT SNC حل)
 62.222 رتسمالها) مبلغ  التضامن 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي))بلوك)
(- ( سيدي سليمان) (14 زنقة رقم) (1 ا)
نتيجة لعدم) ( بركان املغرب) (62322

النشاط).
و عين:

و) ( بلبشير) ( ( امين) السيد(ة))
 14 رقم) زنقة  (1 ا) بلوك  عنوانه(ا))
سيدي سليمان)62322)بركان املغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بلوك) وفي  ((2(2 شتنبر) (15 بتاريخ)
(- سيدي سليمان) (14 زنقة رقم) (1 ا)

62322)بركان املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((5 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2)2))تحت رقم)2)2)/)32.

(65I

TT COMPTABILITE

SBI TASNIME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TT COMPTABILITE
 IMM(FTILOU(BD(MED(V 2 EME

 ETAGE(N°2 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

SBI TASNIME  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 ANGLE وعنوان مقرها اإلجتماعي
 BD ANOUAL ET MED V IMM
 EL(MOUMNI(ETAGE 1 APPT
 2 OUJDA - 60000 OUJDA

MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
35729

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SBI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TASNIME

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 PROMOTION( IMMOBILIÈRE,

 ET TRAVAUX DIVERS OU DE

. CONSTRUCTION

 ANGLE (: عنوان املقر االجتماعي)

 BD ANOUAL ET MED V IMM

 EL MOUMNI ETAGE 1 APPT

 ( OUJDA - 62222 OUJDA

.MAROC

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: الزين) مجدوبي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الزين  مجدوبي  السيد 

 DOUAR OULED SIDI CHEIKH

 ELOUINET  64552 JERADA

.MAROC

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) الزين  مجدوبي  السيد 

 DOUAR OULED SIDI CHEIKH

 ELOUINET 64552 JERADA

MAROC

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (26 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2)2))تحت رقم)4))).

(66I

excofi

RHGROUPE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

excofi

الشق 3 عمارة لحبابي شارع الجوالن 

ليدو فاس ، 31222، فاس املغرب

RHGROUPE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الخبايز 

املنز1 - 31222 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

32(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RHGROUPE

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تجهزة) بيع  (// الهاتفي) االتصا1 

توزيع) و  جمع  (// والحماية) املراقبة 

اإلرساليات.

عنوان املقر االجتماعي):)حي الخبايز)

املنز1)-)31222)صفرو املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ياسين) غولبن  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ياسين  غولبن  السيد 

زنقة) (32 الشقة) م  ا 1  (114 عمارة)

مراكش) (42222 بوعزة) بن  لكبير 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ياسين  غولبن  السيد 

زنقة) (32 الشقة) م  ا 1  (114 عمارة)

 42222  42222 بوعزة) بن  لكبير 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بصفرو))بتاريخ)29)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)197.

(62I

SOCIETE MODYANI SARL

ALIMENTATION AMG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH(FNIDEQ ، 93100

الفنيدق املغرب

ALIMENTATION AMG شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حانوت 

رقم 179 بسوق سراميكا الفنيدق - 

93122 الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(7673

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALIMENTATION AMG
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير وتوزيع املواد الغذائية.
حانوت) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- 179)بسوق سراميكا الفنيدق) رقم)

93122)الفنيدق املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 122 ( (: امغواش) ميلود  السيد 

حصة بقيمة)1.222)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ميلود امغواش عنوانه(ا))
حي الجديد شارع محمد الحراق زنقة)
الفنيدق) (93122  9 رقم) سبو  واد 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ميلود امغواش عنوانه(ا))
الجديد شارع محمد الحراق زنقة واد)

سبو رقم)9 93122)الفنيدق املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
32)شتنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2)2))تحت رقم)4636.
(72I

FISCALITY CONSULTING CENTER

PALMIER SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE(MY(ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
PALMIER SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة(في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي الوحدة 5 
الحي املحمدي رقم 116  مراكش - 

42222 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.56(25

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

216))تقرر حل) )2)غشت) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

PALMIER SERVICE))مبلغ رتسمالها)

مقرها) وعنوان  درهم  (95.222

الحي املحمدي) (5 اإلجتماعي الوحدة)

42222)مراكش) (- )مراكش) (116 رقم)

في) صعو8ات  (: (1 نتيجة  املغرب 

التمويل.

و حدد مقر التصفية ب الوحدة)

5)الحي املحمدي رقم)116))مراكش)-)

42222)مراكش املغرب.)

و عين:

و) الغوغة  ( ( محمد) السيد(ة))

املحمدي) الحي  (5 الوحدة) عنوانه(ا))

مراكش) (42222 مراكش) (116 رقم)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

12)غشت) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

216))تحت رقم)223)2.

(71I

SYNERG

 POSCO INTERNATIONAL

 CORPORATION

 (SUCCURSALE(  DE LA

 SOCIETE MERE : POSCO

 INTERNATIONAL

 MOROCCO & WEST

 AFRICA DE DROIT

)COREEN
شركة املساهمة

تحويل مكان فرع تابع للشركة

SYNERG

 N 223 BD(ZERKTOUNI 6 EME
 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA
 POSCO INTERNATIONAL

  CORPORATION (SUCCURSALE)
 DE(LA(SOCIETE(MERE : POSCO
 INTERNATIONAL MOROCCO

 & WEST(AFRICA(DE(DROIT
COREEN) «شركة املساهمة»

وعنوان مقرها االجتماعي : الدار 
البيضاء – شارع املوحدين، برج 

كريستا1 الطابق 12 - 22)2) الدار 
البيضاء املغرب.

«تحويل مكان فرع تابع للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.442539
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) ((2(2 يناير) (32 في) املؤرخ 
لشركة) تابع  فرع  مكان  تحويل 
 POSCO INTERNATIONAL
  CORPORATION (SUCCURSALE(
 DE(LA(SOCIETE(MERE(:(POSCO
 INTERNATIONAL MOROCCO
 &( WEST( AFRICA( DE( DROIT
البيضاء) الدار  (: من) ((COREEN
كريستا1) برج  املوحدين،) شارع  (–
الدار البيضاء) ((2(22  -  12 الطابق)
القطب) (– املغرب إلى الدار البيضاء)
57ة) قسمة) الدارالبيضاء) املالي 
الطابق)-12)محج ماين ستريت-)الدار)
البيضاء)انفا-)الحي الحسني)52)2) - 

52)2))الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)92)742.
(7(I

FORMALEX DU MAROC-SARL AU

CAFE DUGRAIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAFE DUGRAIN-SARL AU
املركز التجاري االزهار القطاع 1 

محل 1 حي الحسني ، 32)2)، الدار 
البيضاء. املغرب

CAFE DUGRAIN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي املركز 
التجاري االزهار القطاع 1 محل 1 

حي الحسني - 32)2) الدارالبيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.439693
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2)2))تقرر حل) 25)شتنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
  CAFE DUGRAIN الوحيد) الشريك 
درهم) (122.222 رتسمالها) مبلغ 
املركز) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 1 محل) (1 القطاع) االزهار  التجاري 
الدارالبيضاء) ((2(32 (- حي الحسني)
)حل قبل االوان) ( ( (: املغرب نتيجة 1)

للشركة.
املركز) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 1 محل) (1 القطاع) االزهار  التجاري 
الدارالبيضاء) ((2(32 (- حي الحسني)

املغرب.)
و عين:

النويشلة) ( املولى) عبد  السيد(ة))
الوازيس) بينيكو  زنقة  (7 و عنوانه(ا))
املغرب) الدارالبيضاء) ( ((2412

كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742651.

(73I

T.B COMPETENCE PRIVE SARL AU

MALEKALAA TRANSFER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 T.B COMPETENCE PRIVE SARL
AU
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 hay(laary(cheikh(av(hassan(I
 5ème(etg(app 12 ، 147-n°145

62000، NADOR(Maroc
MALEKALAA TRANSFER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املطار 
صفاء 3) الطابق 4 الناظور - 

222)6 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(2747

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((3
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MALEKALAA TRANSFER
-1نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عن) نيابة  املصاحبة  غير  ارمتعة 

اآلخرين.
-)استيراد وتصدير جميع ارجهزة)

املنزلية وارجهزة العامة..
عنوان املقر االجتماعي):)حي املطار)
صفاء)3))الطابق)4)الناظور)-)222)6 

الناظور املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
العواري) املالك  عبد  السيد 
درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
العواري) املالك  عبد  السيد 
 52 رقم) لحسن  اوالد  حي  عنوانه(ا))

الناظور)222)6)الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العواري) املالك  عبد  السيد 

 52 رقم) لحسن  اوالد  حي  عنوانه(ا))

الناظور)222)6)الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)6))3.

(74I

farvision

 FLUIDES ET RESEAUX
فلويد و ريزو

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

farvision

 casablanca(casablanca، 20450،

casablanca maroc

FLUIDES ET RESEAUX فلويد 

و ريزو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي قسارية 

القدس ) رقم 43 برنو�سي - 2612) 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.132447

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) ((2(2 يوليوز) ((2 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

و) فلويد  (FLUIDES ET RESEAUX

122.222)درهم) مبلغ رتسمالها) ( ريزو)

قسارية) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

القدس)))رقم)43)برنو�سي)-)2612) 

(: (1 نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء)

توقيف نشاط الشركة.

و حدد مقر التصفية ب قسارية)

القدس)))رقم)43)برنو�سي)-)2612) 

الدارالبيضاء)املغرب.)

و عين:

و) الدهبي  ( حسن) ( السيد(ة))

كليفورنيا) باب  إقامة  ( عنوانه(ا))

 4 شقة) (7 طابق) الياسمين  عمارة 

الدارالبيضاء) ( ((24(2 مكة) طريق 

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

السيد(ة))اينور))صالح و عنوانه(ا))
 ( رقم) (171 عمارة) وافاء) ستي 
املحمدية املغرب كمصفي) ((22212

(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)19275.
(76I

AMJ MANAGEMENT

SSUPY SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االردن  اقامة يامنة   ) الطابق 

االو1 رقم 32   طنجة ، 92222، 
طنجة املغرب

SSUPY SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

االردن , اقامة يامنة ) الطابق االو1 
رقم 32  - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
122643

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SSUPY(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SARL AU
بيع عبر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
االنترنيت اجهزة و منتوجات التدليك)

و التجميل).

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق االو1) (( اقامة يامنة) (, االردن)

رقم)32  - 92222)طنجة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: السيد محمد رضا كريلي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد رضا كريلي عنوانه(ا))

زنقة بودير تجزئة بلخير رقم)76)وجدة)

62222)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد رضا كريلي عنوانه(ا))

زنقة بودير تجزئة بلخير رقم)76)وجدة)

62222)وجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (22 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)34523).

(77I

farvision

 LOCATRAV

لوكاتراف

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

farvision

 casablanca(casablanca، 20450،

casablanca maroc

LOCATRAV لوكاتراف شركة 

ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي قسارية 

القدس ) رقم 43 برنو�سي - 2612) 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.141975
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((2(2 يوليوز) ((2 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
LOCATRAV)لوكاتراف))مبلغ رتسمالها)
مقرها) وعنوان  درهم  (122.222
رقم) (( القدس) قسارية  اإلجتماعي 
الدارالبيضاء) ((2612 (- برنو�سي) (43
نشاط) توقيف  (: (1 نتيجة  املغرب 

الشركة).
و حدد مقر التصفية ب قسارية)
القدس)))رقم)43)برنو�سي)-)2612) 

الدارالبيضاء)املغرب.)
و عين:

و) حسن  ( الدهبي) السيد(ة))
عنوانه(ا))إقامة باب كليفورنيا عمارة)
طريق) (4 شقة) (7 طابق) الياسمين 
املغرب) الدارالبيضاء) ((24(2 مكة)

كمصفي)(ة))للشركة.
السيد(ة))اينور))صالح و عنوانه(ا))
ستي وافاء)عمارة)171)رقم)) 2222) 
(ة)) كمصفي) املغرب  املحمدية 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)19279.
(79I

ETANCHE.MA

ETANCHE.MA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETANCHE.MA
 HAY(AL(QODS(RUE 6 N°45

 RDC SIDI BERNOUSSI
CASABLANCA ، 20610، الدار 

البيضاء املغرب
ETANCHE.MA شركة ذات 

مسؤولية محدودة
 ذات الشريك الوحيد

 HAY AL وعنوان مقرها اإلجتماعي
 QODS(RUE 6 N°45 RDC(SIDI

 BERNOUSSI(CASABLANCA -

20610 CASABLANCA(MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

475221

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ETANCHE.MA

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT-

. ETANCHEITE

 HAY AL (: عنوان املقر االجتماعي)

 QODS RUE 6 N°45 RDC SIDI

 BERNOUSSI CASABLANCA -

.(2612 CASABLANCA MAROC

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

  AIT ABDELOUAHED السيد)

 SIDI عنوانه(ا)) (BRAHIM

 MOUMEN RUE (( N 179 (2422

.CASABLANCA maroc

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

  AIT ABDELOUAHED السيد)

 SIDI عنوانه(ا)) (BRAHIM

  MOUMEN RUE (( N 179

(2422 CASABLANCA MAROC

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)-.

(21I

Clasmed

CLASMED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Clasmed

زنقة الصنو8ر رقم ) شقة )1 ، 

2125)، الدار البيضاء املغرب

Clasmed  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

الصنو8ر رقم ) شقة )1 الدار 

البيضاء 2125) الدار البيضاء 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4592(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 مارس) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. Clasmed

 Achat (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 vente et commercialisation de

. matériel médical

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الدار) (1( شقة) (( رقم) الصنو8ر 

البيضاء) الدار  ((2125 البيضاء)

املغرب).

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

فاطمة) بواطماية  السيدة 

 h3 imm (2 إقامة البدر) عنوانه(ا))

البيضاء) الدار  ((2(52 السبع) عين 

املغرب).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

فاطمه)) بواطماية  السيدة 

 h3 imm (2 إقامة البدر) عنوانه(ا))

البيضاء) الدار  ((2(52 السبع) عين 

املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2)2))تحت رقم)-.

(23I

FISCALITY CONSULTING CENTER

PALMIER SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE(MY(ABDELLAH

 AHLAM(B(IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

PALMIER SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : الوحدة 

5 الحي املحمدي رقم 116  مراكش - 

42222 مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.56(25

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

216))تقرر حل) )2)غشت) املؤرخ في)

ذات) شركة  (PALMIER SERVICE

رتسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  درهم  (95.222

الحي املحمدي) (5 اإلجتماعي الوحدة)

42222)مراكش) (- )مراكش) (116 رقم)

املغرب نتيجة لصعو8ات في التمويل.
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و عين:

و) الغوغة  ( محمد) السيد(ة))

املحمدي) الحي  (5 الوحدة) عنوانه(ا))
مراكش) (42222 مراكش) ( (116 رقم)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

وفي الوحدة) ((216 )2)غشت) بتاريخ)

5)الحي املحمدي رقم)116))مراكش)-)

42222)مراكش املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((1 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

216))تحت رقم)422)2.

(24I

شركة ارزامي للخدمات ش.م.م

 ENTREPRISE HALOULA DE
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك

شركة ارزامي للخدمات ش.م.م

شارع الجيش امللكي إقامة السالم 

مكتب رقم 23 ، 93242، تطوان 

املغرب

 ENTREPRISE HALOULA DE

CONSTRUCTION    شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد داوود زنقة السويس رقم 22 

- 93222 تطوان املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36(9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)2))شتنبر)2)2))تم اإلعالم)

حساين) بن  عال1  الشريك  بوفاة 

(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 

شتنبر) (23 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2)2))بالشكل ارتي):

السيد(ة))عال1 بن حساين))،))5) 

حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاريخ))2)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)122).

(25I

STE FABRITAF SARL AU

 STE CASA OMEGA

TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE FABRITAF SARL AU

 N°1 DERB(SELLAM(BEN(MAATI

 ،ZITOUNE(MEKNES ، 50000

مكناس املغرب

 STE CASA OMEGA TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 46 

شارع الزرقطوني الطابق ) شقة 6  - 

2222) الدارالبيضاء  املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52233

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)2))يوليوز)2)2))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الطابق) الزرقطوني  شارع  (46 «رقم)

الدارالبيضاء)) ((2222  -   6 شقة) ((

املغرب»)إلى)«رقم)5)اقامة يسرى باب)

مكناس))) (52222  -   1( كبيش تجزئة)

املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

27)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)3252.

(26I

ARKOS

SUPAGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ARKOS

 COMPLEXE(ERAC(BD(MED 6

 IMM(D1 N°8 LA(GIRONDE

 CASABLANCA ، 20550،

CASABLANCA MAROC

SUPAGRI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املركب 
التجاري إراك الشارع  محمد 

السادس العمارة د1 رقم 6 الدار 
البيضاء الدار البيضاء 2522) الدار 

MAROC البيضاء
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

373623
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((217 مارس) ((4
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SUPAGRI
غرض الشركة بإيجاز):)االستغال1)

الزراعي
املركب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
محمد) ( الشارع) إراك  التجاري 
الدار) (6 رقم) د1) العمارة  السادس 
البيضاء)الدار البيضاء)2522))الدار)

.MAROC(البيضاء
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 HADE(YOUSSEF(:( السيد)500)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 JADIR(TAOUFIK( :( (350 السيد)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 JADIR( AYOUB( :( ( 150 السيد)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
 JADIR TAOUFIK السيد)
 RESIDENCE ASSALAM عنوانه(ا))
 IMM 1 N°(1 LA GIRONDE

.MAROC(2522))الدار البيضاء
السيد)JADIR AYOUB)عنوانه(ا))
 RESIDENCE ASSALAM IMM 7
N°(1 LA GIRONDE (2522)الدار)

.MAROC(البيضاء

 HADE YOUSSEF السيد)

 IMPASSE ABOU,  134 عنوانه(ا))

 DABI OASIS CASABLANCA

.MAROC(2522))الدار البيضاء

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 JADIR TAOUFIK السيد)

 RESIDENCE ASSALAM عنوانه(ا))

 IMM 1 N°(1 LA GIRONDE

MAROC(2522))الدار البيضاء

 HADE YOUSSEF السيد)

 IMPASSE ABOU,  134 عنوانه(ا))

 DABI OASIS CASABLANCA

MAROC(2522))الدار البيضاء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)217))تحت رقم)-.

(27I

ETABBAA LAHCEN

SOLYMEF SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETABBAA LAHCEN

 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD

 BERRECHID(RUE 8 N°41

 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD(BERRECHID، 26100،

BERRECHID MAROC

SOLYMEF SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 17 زنقة 

واد سبو حي السعادة ) بورحا1 

برشيد - 6122) برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

13925

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) ((1

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOLYMEF SARL
غرض الشركة بإيجاز):)

تو) الشمسية  الطاقة  معدات 
الرياحية))و االيراد والتصدير.

زنقة) (17 (: عنوان املقر االجتماعي)
بورحا1) (( السعادة) حي  سبو  واد 

برشيد)-)6122))برشيد املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: سفيان) مفتاح  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
السيد مفتاح الياس):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا))) سفيان  مفتاح  السيد 
 ( السعادة) حي  سبو  واد  زنقة  (19
برشيد) ((6122 برشيد) بورحا1 

املغرب.
السيد مفتاح الياس عنوانه(ا))19 
زنقة واد سبو حي السعادة)))بورحا1)

برشيد)6122))برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مفتاح احمد عنوانه(ا))19 
زنقة واد سبو حي السعادة)))بورحا1)

برشيد)6122))برشيد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (11 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2)2))تحت رقم)12)1.
(22I

MATCOMPTA SNC

PICASSO-IMEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MATCOMPTA SNC
 AV MARCHE VETRE MM EL
 MEHDI(RDC(N°2 TANGER ،

90010، TANGER(MAROC

PICASSO-IMEX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الجراري 3 زنقة الحاجب رقم 9) 
الطابق ارر�سي - 92222 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(5921

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((2(2 يوليوز) (27 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
رتسمالها) مبلغ  ( (PICASSO-IMEX
مقرها) وعنوان  درهم  (122.222
زنقة) (3 الجراري) حي  اإلجتماعي 
(- ارر�سي) الطابق  ((9 رقم) الحاجب 
92222)طنجة املغرب نتيجة 1):)حل)

الشركة.
حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 (9 رقم) الحاجب  زنقة  (3 الجراري)
طنجة) (92222 (- ارر�سي) الطابق 

املغرب.)
و عين:

و) الألسروتي  ( علي) السيد(ة))
طنجة) (92222 تملانيا) عنوانه(ا))

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (22 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)23)5.
(29I

fidlix(sarlau

 TERENO CONSTRUCTION
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fidlix(sarlau
شارع عمر بن عبد العزيزاقامة 

ابراج دبي. مكتب رقم 3 بلوك  E ما 
بين الطابقين ، 222)9، العرائش 

املغرب

 TERENO CONSTRUCTION

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 922 

تجزئة املحيط - 222)9 العرائش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5519

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((2

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 TERENO CONSTRUCTION

.SARL

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري واعما1 مختلفة.

 922 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

العرائش) (9(222 (- املحيط) تجزئة 

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

122.222,22)درهم،)مقسم كالتالي:

السيد زواكي احمد):))342)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد زواكي يوسف):))332)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

332)حصة) ( (: السيد زواكي فريد)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد زواكي احمد عنوانه(ا))حي)

 4( رقم) الحويط  درب  الدرعاويين 

22)16)وزان املغرب.

عنوانه(ا)) يوسف  زواكي  السيد 

 9(222  123 رقم) االدريسية  تجزئة 

العرائش املغرب.

عنوانه(ا)) فريد  زواكي  السيد 

 9(222  123 رقم) االدريسية  تجزئة 

العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد زواكي احمد عنوانه(ا))حي)

 4( رقم) الحويط  درب  الدرعاويين 

22)16)وزان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالعرائش) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)735.

(92I

STE FIDUCONFIANCE

 LA MAROCAINE DES

  PONTS ET CHAUSSEES

SIGLE : MDPC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt

 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

 LA MAROCAINE DES PONTS

  ET(CHAUSSEES  SIGLE : MDPC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 A وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة
رقم ) اقامة نجاة حي بدر فاس  - 

32222 فاس املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

64219

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) ((4

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 MAROCAINE DES PONTS ET

. CHAUSSEES((SIGLE(:(MDPC

مقاو1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االشغا1 املختلفة اوالبناء)-)مفاوض).

عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- ( اقامة نجاة حي بدر فاس) (( A)رقم)

32222)فاس املغرب).

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( السيد النفي�سي عاد1)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

)عنوانه(ا)) السيد النفي�سي عاد1)

بدر) حي  الدغمي  العربي  زنقة  (73

32222)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

)عنوانه(ا)) السيد النفي�سي عاد1)

بدر)) حي  الدغمي  العربي  زنقة  (73

32222)فاس املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (32 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)3)4).

(91I

cabinet(comptabe(et(fiscal(benaboud

HADIBO SARL اديبو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 cabinet(comptabe(et(fiscal

benaboud

 AVENUE CHAHID AKACHAR 65

 65 AVENUE(CHAHID

 AKACHAR، 90060، TANGER

Maroc

اديبو HADIBO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

تارودانت مجمع  ابراج طنجة بلوك 

6 رقم 13 مكرر طنجة  - 92222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

122541

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((2

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اديبو) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.HADIBO SARL

غرض الشركة بإيجاز):)البناء)

اشغا1 متعددة
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تارودانت مجمع))ابراج طنجة بلوك)6 
رقم)13)مكرر طنجة))-)92222)طنجة)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: محمد) بخروف  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد))هادي عبد الرحيم)):))522 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بخروف محمد عنوانه(ا))

 35222 دوار وجامة وادي امليل تازة)

تازة املغرب.

الرحيم)) عبد  هادي  ( السيد)

تازة) امليل  واد  اكال  حي  عنوانه(ا))

35222)تازة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بخروف محمد عنوانه(ا))

 35222 دوار وجامة وادي امليل تازة)

تازة املغرب.

الرحيم)) عبد  هادي  ( السيد)

تازة) امليل  واد  اكال  حي  عنوانه(ا))

35222)تازة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (27 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)52)5.

(9(I

nezha(elwassi

 SAFETY MANAGEMENT(

 YOUNG SOLUTIONS

(SAMAYOSO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

nezha(elwassi

 BD. MOHAMMED(V. RES .62

 MANSOUR(BILLAH 1ER(ETAGE

 N°1 EL(JADIDA ، 24000، el

jadida(marco

 SAFETY MANAGEMENT(

 YOUNG SOLUTIONS

SAMAYOSO) شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي انارة 1 

شارع 2) الرقم 15 عين الشق الدار 

البيضاء  - 2472) الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(62537

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) ((2(2 شتنبر) ((( في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 SAFETY) الوحيد) الشريك  ذات 

 MANAGEMENT YOUNG

مبلغ) ( (SOLUTIONS (SAMAYOSO
وعنوان) درهم  (12.222 رتسمالها)

مقرها اإلجتماعي حي انارة)1)شارع)2) 

الرقم)15)عين الشق الدار البيضاء))-)

الدار البيضاء)املغرب نتيجة) ((2472

1):)انعدام رقم املعامالت).

و حدد مقر التصفية ب حي انارة)

1)شارع)2))الرقم)15)عين الشق دار)

البيضاء)) الدار  ((2472 (- ( البيضاء)

املغرب).)

و عين:

ادريوش و) ( السيد(ة))عبد العزيز)

عنوانه(ا))حي انارة)1)شارع)2))الرقم)

15)عين الشق))2472))الدار البيضاء)

املغرب))كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود) تبليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم))33)).

(93I

MOORISH

 OSHIBORI CONCEPT

MAROC SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 2222)، الدار البيضاء املغرب

 OSHIBORI CONCEPT MAROC

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 

اللة ياقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق ) الرقم 25 - 2292) الدار 

البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

475275

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 يونيو) (24

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 OSHIBORI CONCEPT MAROC

.SARL AU

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والعناية) التجميل  منتجات 

الشخصية.

61)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

املعاني) مصطفى  زاوية  ياقوت  اللة 

الدار) ((2292  -  25 الرقم) (( الطابق)

البيضاء))املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 OSHIBORI CONCEPT الشركة)

MIDDLE(EAST(F.Z.C(:((100)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 OSHIBORI CONCEPT الشركة)

عنوانه(ا)) (MIDDLE EAST F.Z.C

 22222 الحرة) عجمان  منطقة 

عجمان اإلمارات العر8ية املتحدة.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا))) سالمة  فرانك  السيد 

مودون)) ( (9(192 ( فرنسا) مودون 

فرنسا)

ايستريال) ليزا  هاتشويل  السيدة 

  75216 ( فرنسا) ( باريس) ( عنوانه(ا))

باريس)))فرنسا)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742292.

(95I

MOORISH

ALTALYS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 2222)، الدار البيضاء املغرب
ALTALYS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 
شارع عبد املومن و زنقة سمية، 

إقامة شهرزاد 3 الطابق  4الرقم  
2)النخيل    - 2342)  الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.464511

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((2(2 شتنبر) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):
متعبد) ( فاطنة) (ة)) تفويت السيد)
522)حصة اجتماعية من تصل)722 
بدر) ( زينب) (ة)) السيد) ( حصة لفائدة)

بتاريخ)12)شتنبر)2)2).
متعبد) ( فاطنة) (ة)) تفويت السيد)
تصل) من  اجتماعية  حصة  ((22
722)حصة لفائدة))السيد)(ة))نجوى))

سطيلي بتاريخ)12)شتنبر)2)2).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742649.

(96I

STREET LOCATION 93 SARL

STREET LOCATION 93
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STREET(LOCATION 93 SARL
59، تجزئة املنزه صوفا1 برج موالي 

عمر ، 52212، مكناس املغرب
STREET(LOCATION 93 شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 59، تجزئة 

املنزه صوفا1 برج موالي عمر - 
52212 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

522(3

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 يونيو) ((9

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STREET LOCATION 93

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

(،59 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تجزئة املنزه صوفا1 برج موالي عمر)

- 52212)مكناس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 522.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 4.222 ( (: دكداك) هند  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 1.222 ( (: دكداك) تنوار  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) دكداك  هند  السيدة 
7))زنقة باشو)93192)ليفري كاركان)

فرنسا.

عنوانه(ا)) دكداك  تنوار  السيد 

تجزئة املنزه صوفا1 برج موالي) (،59

عمر)52212)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ظريف  محمد  السيد 
 6 ارطلس شقة) إقامة  الرمان  زنقة 

حي الرياض)12122)الر8اط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

25)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)3232.

(97I

خبرة))الشرق

 ORIENTAL UNIVERS

SERVICES OUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

خبرة  الشرق

49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 

املدينة شقة رقم 3 بركان 49 شارع 

البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 

شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب

 ORIENTAL UNIVERS SERVICES

OUS شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مراب يقع 

بحي الصفاء شارع الكارة رقم 61 

بركان - 63322 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7327

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 ORIENTAL UNIVERS SERVICES

.OUS

شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االموا1) تحويل  في  متخصصة 

والخدامات املختلفة.

مراب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

يقع بحي الصفاء)شارع الكارة رقم)61 

بركان)-)63322)بركان املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 ORIENTAL UNIVERS الشركة)
حصة) (SERVICES( OUS( :( ( 1.000

بقيمة)122)درهم للحصة).
 1222 (: السيد مصطفى برشيد) (

بقيمة)122)درهم.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد مصطفى برشيد عنوانه(ا))
 1( شقة) املجاطي  احمد  زنقة  ((
الدار) ((2222 املعارف الدار البيضاء)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى برشيد عنوانه(ا))
 1( شقة) املجاطي  احمد  زنقة  ((
الدار) ((2222 املعارف الدار البيضاء)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (22 بتاريخ) ( االبتدائية ببركان)

2)2))تحت رقم)364.

(92I

fiduciaire(amaali(sarl((ائتمانية امعلي ش.م.م

MANATURE SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 fiduciaire  ائتمانية امعلي ش.م.م
amaali sarl

رقم 31  الطابق االو1  شارع االمام 
البخاري   ايراك بواركان اكادير ، 

22242، اكادير املغرب
MANATURE SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك 1 
رقم 334/16 زنقة الرحمة 5)2 حي 
لحرش قصبة الطاهر ايت ملو1 - 

26152 ايت ملو1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(1313

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  ((2(2 ماي) ((7

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MANATURE SERVICES

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشخ�سي على حساب آخر.

 1 بلوك) (: عنوان املقر االجتماعي)

حي) (2(5 زنقة الرحمة) (16/334 رقم)

(- ملو1) ايت  الطاهر  قصبة  لحرش 

26152)ايت ملو1 املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( بخزوز) الرحيم  عبد  السيد 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222

للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

بخزوز)) الرحيم  عبد  السيد 

قصبة) (54 رقم) (21 بلوك) عنوانه(ا))

الطاهر ايت ملو1))26152)ايت ملو1))

املغرب).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بخزوز)) الرحيم  عبد  السيد 

قصبة) (54 رقم) (21 بلوك) عنوانه(ا))

الطاهر ايت ملو1))26152)ايت ملو1))

املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (25 بتاريخ) ( التجارية باكادير)

2)2))تحت رقم)1621.

(99I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

GLEN INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسما1 الشركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES
422, شارع محمد الزرقطوني 

الطابق الثاني، الرقم )1 422, شارع 
محمد الزرقطوني الطابق الثاني، 
الرقم )1، 2222)، الدار البيضاء 

MAROC
GLEN INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 9 شارع 

تيلوس تنفا ، الدار البيضاء - 2222) 
الدار البيضاء املغرب.
رفع رتسما1 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(76633

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((2(2 شتنبر) (12 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما1  رفع 
من) تي  درهم») (3.59(.622»
«66.622).1)درهم»)إلى)«22).4.259 
درهم»)عن طريق):))إدماج احتياطي تو)
تر8اح تو عالوات إصدار في رتس املا1.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742222.
321I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

RIODAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

RIODAN شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1 
بلوك 5 زنقة 31 حي ايت محند 
تيكوين اكادير  - )2265 اكادير  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

446(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (32

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RIODAN

مخبزة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

,قاعة الشاي و مقهى.

رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ايت محند) حي  (31 زنقة) (5 بلوك) (1

اكادير)) (2265( (- ( اكادير) تيكوين 

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 342 ( (: ( بنمبارك) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)34.222)درهم للحصة).

165)حصة) ( (: ( السيد فريد زر8ان)

بقيمة)16.522)درهم للحصة).

السيد عبد الكريم سمودي):))165 

حصة بقيمة)16.522)درهم للحصة).

السيد املهدي صابر):))165)حصة)

بقيمة)16.522)درهم للحصة).

 165 ( (: بنجلو1) عاصم  السيد 

حصة بقيمة)16.522)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

)عنوانه(ا)) السيد سعيد بنمبارك)

سيدي افني) دوار تكنسا ايت الرخاء)

22)25)سيدي افني املغرب.

السيد فريد زر8ان))عنوانه(ا))زنقة)

سيدي بلعباس رقم))1)ح ص اكادير)

22222)اكادير املغرب.
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سمودي) الكريم  عبد  السيد 
 6 بلوك) اغيوس  ايت  حي  عنوانه(ا))
اكادير) تيكوين  (1(1 رقم) س  شارع 

22222)اكادير املغرب.
السيد املهدي صابر عنوانه(ا))حي)
تمديد الزيتون رقم))3)تيكوين اكادير)

22222)اكادير املغرب.
السيد عاصم بنجلو1 عنوانه(ا))
الصويرة)) الحنشان  انزران  بير  حي 

44222)الصويرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
)عنوانه(ا)) السيد سعيد بنمبارك)
سيدي افني) دوار تكنسا ايت الرخاء)

22)25)سيدي افني املغرب
السيد فريد زر8ان عنوانه(ا))زنقة)
سيدي بلعباس رقم))1)ح ص اكادير)

22222)اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (29 بتاريخ) ( التجارية باكادير)

2)2))تحت رقم)96641.
32(I

HB LAW FIRM

AXA ASSISTANCE MAROC
شركة املساهمة

رفع رتسما1 الشركة

HB LAW FIRM
 6Rue(Farabi, Bd(Rachidi,

 Résidence(Toubkal, 2ème(étage
، 20000، casablanca(maroc
 AXA ASSISTANCE MAROC

شركة املساهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 2)1 شارع 
لحسن تويدار - 2222) الدارالبيضاء 

املغرب.
رفع رتسما1 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.93221

العام) الجمع  بمقت�سى 
يونيو) ((9 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) رتسما1  رفع  تم  ((2(2
درهم») (15.956.611» قدره) بمبلغ 
إلى) درهم») (55.117.322» من) تي 
طريق) عن  درهم») (71.273.911»
الشركة) ديون  مع  مقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742723.

323I

Compta-Gest Business SARL AU

NEW DUBAI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Compta-Gest Business SARL AU
رقم 24) البحيرة شطر 4 الصويرة 

 ،la(lagune 4، 44000 (24

الصويرة املغرب

NEW DUBAI SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي   

 MAGASIN(N° 5,00 rue(Abou

 Bakr(Esseddiq  Lot 5 Essaouira

44000 Essaouira(Maroc

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5147

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((219 نونبر) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 NEW (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.DUBAI SARL AU

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX

.DIVERS OU CONSTRUCTION

(((: االجتماعي) املقر  عنوان 

 MAGASIN N° 5,22 rue Abou

 Bakr Esseddiq  Lot 5 Essaouira

.44222 Essaouira Maroc

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 Lamkhantar Hamid السيد)
درهم) (122 بقيمة) حصة  (:( ( 1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
 Lamkhantar السيد)
 Hay( el عنوانه(ا)) (Hamid
 Oualja,Hanchane( ( 44000

.Essaouira maroc
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 Lamkhantar السيد)
 Hay( el عنوانه(ا)) (Hamid
 Oualja,Hanchane( ( 44000

Essaouira Maroc
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة))بتاريخ)6))نونبر)

219))تحت رقم))33.
324I

KAMAR BENOUNA

 CONCESSIONNAIRE
GARAGE AIT MAHDI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC
 CONCESSIONNAIRE GARAGE
AIT MAHDI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 19 ايمام 
الحرمين  - 2322) الداراليضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

474259
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 CONCESSIONNAIRE GARAGE

.AIT MAHDI

عرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مثل) للسيارات  مراب  تشغيل 

الصباغة) السيارة  هيكل  امليكانيك 

الصفائح املعدنية و العجالت)

قطع) جميع  توزيع  و  بيع  -شراء)

الغيار و اكسسوارات السيارات)

الجديدة) السيارات  و8يع  شراء) (-

او املستعملة الحديثة او القديمة وال)

سيما السيارات املقتطعة).

عنوان املقر االجتماعي):)19)ايمام)

الداراليضاء) ((2322 (- ( الحرمين)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 22.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 -

 122 (: ( السيدة فاطمة سوسان)

بقيمة)122)درهم.

السيد ابراهيم ايت املهدي):)142 

بقيمة)122)درهم.

 142 (: السيد سعيد ايت املهدي)

بقيمة)122)درهم.

 142 (: السيد فيصل ايت املهدي)

بقيمة)122)درهم.

السيدة خديجة ايت املهدي)):)72 

بقيمة)122)درهم.

 72 (: املهدي) ايت  السيدة مليكة 

بقيمة)122)درهم.

السيدة السعدية ايت املهدي):)72 

بقيمة)122)درهم.

 72 (: السيدة رشيدة ايت املهدي)

بقيمة)122)درهم.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):



14365 الجريدة الرسميةعدد)5635 - 11)ر8يع ارو1))144 )2))تكتو8ر)2)2)) 

سوسان)) فاطمة  السيدة 

عنوانه(ا))ممر التباري تجزئة شنتيمار)

تزنيت)) ((2372   (2 فيال) (6 زنقة رقم)

املغرب.

املهدي) ايت  ابراهيم  السيد 

تجزئة) التباري  ممر  عنوانه(ا))

شنتيمار زنقة رقم)6)فيال)2)  2372) 

الدارالبيضاء)املغرب.

املهدي)) ايت  سعيد  السيد 

تجزئة) التباري  ممر  عنوانه(ا))

شنتيمار زنقة رقم)6)فيال)2) 2372) 

الدارالبيضاء)املغرب.

املهدي) ايت  فيصل  السيد 

تجزئة) التباري  ممر  عنوانه(ا))

شنتيمار زنقة رقم)6)فيال)2) 2372) 

الدارالبيضاء)املغرب.

املهدي) ايت  خديجة  السيدة 

تجزئة) التباري  ممر  عنوانه(ا))

شنتيمار زنقة رقم)6)فيال)2)  2372) 

الدارالبيضاء)املغرب.

املهدي) ايت  مليكة  السيدة 

تجزئة) التباري  ممر  عنوانه(ا))

شنتيمار زنقة رقم)6)فيال)2)  2372) 

الدارالبيضاء)املغرب.

املهدي)) ايت  ( السعدية) السيدة 

تجزئة) التباري  ممر  عنوانه(ا))

شنتيمار زنقة رقم)6)فيال)2)  2372) 

الدارالبيضاء)املغرب.

املهدي) ايت  رشيدة  السيدة 

تجزئة) التباري  ممر  عنوانه(ا))

شنتيمار زنقة رقم)6)فيال)2)  2372) 

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

املهدي) ايت  سعيد  السيد 

تجزئة) التباري  ممر  عنوانه(ا))

 (2372  ( فيال) (6 شنتيمار زنقة رقم)

الدارالبيضاء)املغرب

املهدي) ايت  السعدية  السيدة 

تجزئة) التباري  ممر  عنوانه(ا))

 (2372  ( فيال) (6 شنتيمار زنقة رقم)

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742626.
325I

conseils gest plus

DAR CASALINGA
شركة املساهمة
تفويت حصص

conseils gest plus
شارع عبد الكريم الخطابي عمارة 
برج املنارة ) الطابق الخامس رقم 
25A ، 400000، مراكش املغرب

DAR CASALINGA شركة املساهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 22) 
الحي الصناعي سيدي غانم طريق 
آسفي - 42222 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51151
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((212 شتنبر) (25 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بيلوتي) ( لويس) (ة)) تفويت السيد)
 52 تصل) من  اجتماعية  حصة  (52
مارتيناسو)) (ة)) السيد) ( حصة لفائدة)

نوستريانو بتاريخ)29)تكتو8ر)212).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
دجنبر) (27 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

212))تحت رقم)2222.
326I

DAMO CONSULTING SARL

MAYA IMPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAMO CONSULTING SARL
 AV(PASTEUR 1° ETG(N°18 54

 TANGER(tanger, tanger، 90000،
tanger MAROC

MAYA IMPORT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 54 شارع 

باستور الطابق االو1  رقم 12 - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

122525

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((4

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MAYA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.IMPORT

غرض الشركة بإيجاز):)التصدير و)

االستيراد.

54)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 -  12 رقم) ( االو1) الطابق  باستور 

92222)طنجة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: عاتق) اليعقوبي  السيد 

حصة بقيمة)1.222)درهم للحصة).

 122 (: عاتق) اليعقوبي  السيد  (

بقيمة)122.222)درهم.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اليعقوبي عاتق عنوانه(ا))

اقامة املعرج رقم) (1 حي بني ورياغل)

)4 92222)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اليعقوبي عاتق عنوانه(ا))

اقامة املعرج رقم) (1 حي بني ورياغل)

)4 92222)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (26 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)34476).

327I

SOUSS-FISC SARL

SOCIETE LB TRANS SARL
إعالن متعدد القرارات

SOUSS-FISC SARL

 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE

 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE(AIT(MELLOUL،

86350، INEZGANE(MAROC

 SOCIETE LB TRANS SARL

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 62 

زنقة 113) حي ايت داود الدشيرة 

الجهادية عمالة انزكان تيت ملو1 - 

26362 الدشيرة الجهادية املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.16559

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) ((2(2 )))شتنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

  922 بوكرين) مبارك  السيد  تفويت 

 1222 تصل) من  اجتماعية  حصة 

حصة لفائدة السيد اسعد بن عي�سى)

بتاريخ))))من شتنبر)2)2)

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

  122 بوكرين) مبارك  السيد  تفويت 

 1222 تصل) من  اجتماعية  حصة 

حصة لفائدة السيد ادهم بن عي�سى)

بتاريخ))))من شتنبر)2)2)

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

من) بوكرين  مبارك  السيد  استقالة 

تعيين) و  الشركة  في  كمسير  منصبه 

السيد اسعد بن عي�سى كمسير وحيد)

للشركة ملدة غير محدودة)

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

 62 رقم) إلى  االجتماعي  املقر  نقل 

الدشيرة) داود  تيت  حي  ((113 زنقة)

(- الجهادية عمالة انزكان تيت ملو1)

26362)الدشيرة الجهادية املغرب

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)
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الذي ينص على) (:7 و) (6 ( بند رقم)

ارسهم) مالك  وتعديل  تغيير  مايلي:)

الشركة

بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

نقل املقر االجتماعي للشركة

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

مايلي:)تعين مسير جديد للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

27)تكتو8ر) )بتاريخ) االبتدائية بانزكان)

2)2))تحت رقم)1711.

322I

)مكتـــب حسابــات تكاديرفسك))ش.)م.)م

NOMIDIA PRODUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتـــب حسابــات تكاديرفسك  ش. 

م. م

بلوك C رقم 15) حي تساكا تكوين 

تكادير ، )2265، تكادير املغرب

 NOMIDIA PRODUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي برانس 
اغيتيي شارع ياتريب رقم 45  العيون 

- 72222  العيون املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4655

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر) ((2(2 غشت) (31 في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 NOMIDIA الوحيد) الشريك  ذات 

رتسمالها) مبلغ  ( (PRODUCTION

مقرها) وعنوان  درهم  (122.222

شارع) اغيتيي  برانس  حي  اإلجتماعي 

  72222 (- العيون) ( (45 رقم) ياتريب 

وقف) (: (1 نتيجة  املغرب  العيون 

النشاط.

و حدد مقر التصفية ب حي برانس)
اغيتيي شارع ياتريب رقم)45))العيون)

- 72222))العيون املغرب.)

و عين:
و) فوزي  ( الحسين) ( السيد(ة))
زنقة) اوضمين  عمارة  عنوانه(ا))
املغرب) اكادير  (22222 العربي) ابن 

كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ))2)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)2)2)/6)3).
329I

ا ب س كونسولتينغ

انيرجي كونتيني

ENERGIES CONTINUES 
إعالن متعدد القرارات

ا ب س كونسولتينغ
تقاطع زنقة محمد الرشيد و شارع 
موالي عبد الرحمان مركز إيمان 
طابق 6 مكتب 6، 2222)، الدار 

البيضاء املغرب
 Energies انيرجي كونتيني

Continues «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: تقاطع 
زنقة محمد الرشيد و شارع موالي 
عبد الرحمان مركز ايمان الطابق 

6 - - الدار البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((219 17)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
مايلي:)املصادقة على تفويت حصص)
ارندلو�سي) لفائدة محمد  اجتماعية 
 1) ارندلو�سي) عثمان  طرف  من 
حصة))و منية ارندلو�سي)(1)حصة).)

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
رفع رتسما1 الشركة من)1.222.222 
من) درهم  ((.222.222 إلى) درهم 
ارر8اح) قسمة  من  املؤجل  الرصيد 
عبر إصدار)12.222)حصة اجتماعية)
حسب) و  مجانا  توزيعها  و  جديدة 

حصة كل شريك.

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

من القانون) (6 تعديل الفصل) مايلي:)

ارسا�سي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

حسب) توزيعه  و  املا1  رتس  مبلغ 

املودع) و  املحين  ارسا�سي  القانون 

الذي) و  اإلختصاص  محكمة  لدى 

يمكن اإلطالع عليه في مقر الشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم))2)745.

312I

SOCIETE ESSAKHI DE COMMERCE SARL AU

 SOCIETE ESSAKHI DE

COMMERCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE ESSAKHI DE

COMMERCE SARL AU

 DR LAAYAYTA OLD GNAOU

 BENI(MELLAL ، 23000، BENI

MELLAL MAROC

 SOCIETE ESSAKHI DE

COMMERCE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

العيايطة اوالد اكناو اوالد امبارك 

بني مال1 - 3222) بني مال1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

12499

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE ESSAKHI DE (:

.COMMERCE
غرض الشركة بإيجاز):)التجارة

االشغا1 املختلفة
استيراد وتصدير.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
العيايطة اوالد اكناو اوالد امبارك بني)

مال1)-)3222))بني مال1 املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد الساخي رضوان)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الساخي رضوان عنوانه(ا))
دوار العيايطة اوالد اكناو اوالد امبارك)

3222))بني مال1 املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الساخي رضوان عنوانه(ا))
اوالد) اكناو  اوالد  العيايطة  دوار 

امبارك)3222))بني مال1 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ) ( مال1) ببني  االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)2)6.

311I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

BF INTERIOR DESIGN
إعالن متعدد القرارات

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 
الكريم الخطابي،عمارة مركز تعما1 
جليز،  الطابق الثالث، مكتب رقم 

1) ، 42222، مراكش املغرب
BF INTERIOR DESIGN  «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»



14367 الجريدة الرسميةعدد)5635 - 11)ر8يع ارو1))144 )2))تكتو8ر)2)2)) 

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 
الزيتون املحاميد، رقم 75،الطابق 

ارو1 مكتب رقم 4، - 42222 
مراكش املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.93259
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
2)2))تم اتخاذ) 2))غشت) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الذي) ( الـشركة) رتسما1  في  الزيادة 
مقسمة) درهـم  ( (12.222 إلى) يـرتـفع 
درهـم)) (122 )حصة من فـئـة) (122 إلى)
درهــم،) (92.222 ( بــمبـلغ) ( الــواحدة،)
ليصــبــح))رتسـمـالــهــا)122.222))درهــم،))
و ذلــك))بـإصـدار)922))حــصــة جـديــدة)
مــســددة) درهــم،) ( (122,22 فـئـة) مــن 

نــقـــدا.
على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 
الجديد) الشريك  إدماج  مايلي:)
 François Bernard Pierre السيد)

THIERRY
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات)

املسؤولية املحدودة).
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
 Béatrice  Marie السيدة) تثبيث 
وحيدة) كمسيرة  (Ginette FAUJAS

للشركة ملدة غير محدودة.
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
للمسيرة)) الصالحيات  كامل  إعطاء)

لتسيير و إدارة الشركة.
قرار رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

إعتماد القانون ارسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)
بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
 BF INTERIOR هي) الشركة  تسمية 
مسؤولية) ذات  شركة  (DESIGN

محدودة.
الذي ينص على) و7:) (6 ( بند رقم)
رتس مـا1 الــشـركة مـحـدد فـي)) مايلي:)
و) نقـدا  مــسـددة  درهم،) (122.222

حـــصـة مـن فــئـة) (1222 ( مقــسـمة إلى)
122)درهــم للحـصـة الـواحـدة:)السيدة)
(:Béatrice Marie Ginette FAUJAS
درهم) (122 بقيمة) حصة  ثمانمائة 
 François للحصة الواحدة و السيد)
مئتين) (: (Bernard Pierre THIERRY
للحصة) درهم  (122 بقيمة) حصة 

الواحدة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
22)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم))11614.
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FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

ZOUBAIRI DISTRIBUTION
إعالن متعدد القرارات

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 
الكريم الخطابي،عمارة مركز تعما1 
جليز،  الطابق الثالث، مكتب رقم 

1) ، 42222، مراكش املغرب
 ZOUBAIRI DISTRIBUTION

«شركة  املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 6) 
 - III املنطقة الصناعية الجديدة  ،

مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2255

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((2(2 29)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
رفـعه) و  الشـركـة  رتسـمـا1  في  الزيادة 
درهم مـقـســمة إلـى) (2.722.222 ( من)
122))درهـم) )فئـة) 27222))سهم))من)
رتسمـالها) ( لـيصـبح) ( للسهم الـواحـد،)
14.222.222)درهـم،))و ذلك))بـإصـــدار)
 122 فئة) من  جـديد  سهم  (53222

درهـم)،)بدمج مرحل من جديد.
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:))
الشركة) تغراض  من  توضيح غرض 
املنتجات)) تسويق  الشركة  هدف  (:
الغذائية املعدة لالستهالك البشري تو)

لتغذية الحيوانات ارليفة).

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
الجديد) ارسا�سي  القانون  إعتماد 

للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)))
يــتـحــدد هـــدف الــشــركـة فـي الـمـغــرب)
كـمــا فـي الـخــارج في تسويق املنتجات))
البشري) لالستهالك  املعدة  الغذائية 
تو لتغذية الحيوانات ارليفة))و الباقي)

بدون تغيير.
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
تربعة) في  محـدد  الشـركـة  مـا1  رتس 
  (14.222.222) درهـــم) مليون  عشر 
142222)سهم مـن فــئـة) مــقــسـمــة إلى)
درهــم للسهم الواحد و مرقمة) (122

من)1))الى)142222 
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
25)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)3)1162.
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موثقة

CONSTRU-PRIME 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موثقة
الدار البيضاء، 12مكرر،  ملتقى 
زنقة امستردام وزنقة بروكسيل  

إقامة سارة ‹‹س» ، مرس السلطان ، 
2492)، الدار البيضاء املغرب

 CONSTRU-PRIME  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 

البيضاء، سيدي معروف، مشروع 
الحداوية، املجموعة السكنية 23، 
الشقة ). - 2372) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
473129

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 يونيو) ((6

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. CONSTRU-PRIME

غرض الشركة بإيجاز):)•)

بالبناء،) املتعلقة  ارعما1  جميع 

السباكة،) الهدم،التهيئة،) التجهيز،)

الكهر8اء،)الجبص والطالء؛)

تنواع) جميع  استيراد  (•

الرخام والزليج،)

الدار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

مشروع) معروف،) سيدي  البيضاء،)

(،23 السكنية) املجموعة  الحداوية،)

البيضاء) الدار  ((2372  -  .( الشقة)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: ( العربي) زرهوني  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( السيد زرهوني العربي)

معروف،) سيدي  البيضاء،) الدار 

تجزئة مرجانة)،)رقم)6 2372))الدار)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( السيد زرهوني العربي)

معروف،) البيضاء،سيدي  الدار 

تجزئة مرجانة)،)رقم)6 2372))الدار)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)747265.
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MEDPLUS WORLD

 SOCIETE IMMOBILIERE
QUIMPERLE

إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE IMMOBILIERE
QUIMPERLE

73)، شارع محمد الخامس ، 
2222)، الدارالبيضاء املغرب
 SOCIETE IMMOBILIERE
QUIMPERLE «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي: 73)، 
شارع محمد الخامس - 2222) 

الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.19(35

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)21)تكتو8ر)2)2))تم اتخاذ)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تمينة) للسيدة  اململوكة  ارسهم  بيع 

عبده املراك�سي للسيدة إيمان مجبر
على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 
إستقالة السيدة تمينة عبده) مايلي:)

املراك�سي من مهامها اإلدارية.
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:))
مديرة) مجبر  إيمان  السيدة  تعيين 

جديدة
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:))
من) (15 (، (14 (، (7 (، (6 تعديل املواد)

الالئحة على النحو التالي:
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
املساهمات) بتقديم  الشركاء) يقوم 
مجبر) إيمان  السيدة  وهي:) (

ً
نقدا

السيد) درهم  (. (95.222.22 بمبلغ)
بمبلغ) املراك�سي  عبده  كريم  محمد 
نرجس) السيدة  (. درهم) (3522.22
عبده املراك�سي بمبلغ)1522.22)درهم)
درهم) تلف  مائة  مجموعه  ما  تي  (.

100،000.00)درهم.
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
 100،000 الشركة) ما1  رتس  يبلغ 
سهم) ((22 إلى) مقسمة  وهي  درهم.)

مكتتب) (، للسهم) درهم  (522 بقيمة)
ومخصصة) (، بالكامل) ومدفوعة  بها 
بما يتناسب مع مساهماتهم) للشركاء)
،)وهي:)السيدة إيمان مجبر)192)سهم)
السيد محمد كريم عبده املراك�سي) (.
عبده) نرجس  السيدة  (. تسهم) (7
إجمالي) هو  هذا  تسهم.) (3 املراك�سي)

22))سهم.
على) ينص  الذي  (:14 رقم) بند 
مايلي:))تم تعيين السيدة إيمان مجبر)

مديرة لفترة غير محدودة.
على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 
بتوقيع) ( الشركة) ستلتزم  مايلي:)

السيدة إيمان مجبر.)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742692.

316I

موثق

 ECOLE L’ÉTINCELLE PRIVE -
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موثق
شقة رقم 24 ، إقامة الحاج ماهر ( 
فوق مقهى املحطة ) ، طريق 3229 
، مركز بوسكورة ، عمالة النواصر 
، الدار الييضاء . ، )712)، الدار 

البيضاء - بوسكورة املغرب
 - ECOLE L’ÉTINCELLE PRIVE -

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي بالدار 

البيضاء إقامة البستان ، حي هدى 
، زنقة 13  - 2442) الدار البيضاء  

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

475255
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((219 ماي) ((3
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.- ECOLE L’ÉTINCELLE PRIVE
التعليم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
و) املستوايات  جميع  () الخاص)
،)تشغا1 متنوعة) (( تكوينات متنوعة)

و كل ما له عالقة بالتجارة).).
بالدار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
حي هدى) (، إقامة البستان) البيضاء)
الدار البيضاء)) ((2442  -   13 زنقة) (،

املغرب).
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: ( ( فريدي) الرحمن  عبد  السيد 
22))حصة بقيمة)122)درهم للحصة)
السيد يونس كريم)):))42))حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
 (22 ( (: ( الراكبي) لعزيزة  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 1(2 ( (: فريدي) فتيحة  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 1(2 ( (: ( فريدي) رشيدة  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 1(2 ( (: ( فريدي) فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
فريدي)) الرحمن  عبد  السيد 
تجزئة) (64 البيضاء) الدار  عنوانه(ا))
الوازيس)) الجديدة  طريق  جنيمر 

2412))الدار البيضاء))املغرب).
عنوانه(ا)) ( كريم) يونس  السيد 
كينمير) تجزئة  ((3 ( البيضاء) الدار 
البيضاء)) الدار  ((2412 ( الوازيس)

املغرب).
السيدة لعزيزة الراكبي))عنوانه(ا))
كاليفونيا) (2( رقم) (24 شاه) تجزئة 
الدار البيضاء))2412))الدار البيضاء))

املغرب).
السيدة فتيحة فريدي عنوانه(ا))
 12 ممر النسر إقامة البركة شقة) ((
 (2412 ( طونطونفيل الدار البيضاء)

الدار البيضاء))املغرب).
السيدة رشيدة فريدي))عنوانه(ا))

كينمير) تجزئة  ((3 ( البيضاء) الدار 

البيضاء))) الدار  ((2412 ( الوازيس)

املغرب).

السيدة فاطمة فريدي))عنوانه(ا))

زنقة) كينمير  تجزئة  ( البيضاء) الدار 

الدار) ((2412 ( الوازيس) (64 رقم) (4

البيضاء))املغرب).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

فريدي)) الرحمن  عبد  السيد 

تجزئة) (64 البيضاء) الدار  عنوانه(ا))

الوازيس))) الجديدة  طريق  جنيمر 

2412))الدار البيضاء))املغرب)

السيدة فاطمة فريدي))عنوانه(ا))

زنقة) كينمير  تجزئة  ( البيضاء) الدار 

الدار) ((2412 ( الوازيس) (64 رقم) (4

البيضاء))املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)3122).
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NJ BUSINESS

Y.SS TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

NJ BUSINESS

 BUREAUX(MARINA 3EME

 ETAGE(BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE(NOUVELLE(FES، 30000،

FES maroc

Y.SS TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكاتب 

مارينا الطابق الثالت مكتب 19 

شارع عبد الكريم بنجلون املدينة 

الجديدة فاس - 32222 فاس 

املغرب



14369 الجريدة الرسميةعدد)5635 - 11)ر8يع ارو1))144 )2))تكتو8ر)2)2)) 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

64(15

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((4

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 Y.SS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRAVAUX

و) البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ارشغا1 املختلفة.

مكاتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

مارينا الطابق الثالت مكتب)19)شارع)

عبد الكريم بنجلون املدينة الجديدة)

فاس)-)32222)فاس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد بومهدي يوسف)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 1222 (: السيد بومهدي يوسف) (

بقيمة)122)درهم.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بومهدي يوسف عنوانه(ا))
زنقة الشحرور شارع املنانة) (1( رقم)

الزهور)1)فاس)32222)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بومهدي يوسف عنوانه(ا))
زنقة الشحرور شارع املنانة) (1( رقم)

الزهور)1)فاس)32222)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (29 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)1)6).
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صــــــودفـــيـــر

صــودفـــيـــر
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

صــــــودفـــيـــر
املنطقة الصناعية عين الدالية 
الكبيرة  كلم 5)  ص.ب 14565  
طنجة البرانص ، 92122، طنجة 

املغرب
صــودفـــيـــر  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية عين الدالية الكبيرة  كلم 
5)  ص.ب 14565  طنجة البرانص - 

92122 طنجة املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.14(27

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)2))دجنبر)219))تم اإلعالم)
بوفاة الشريك محمد دبــون)))و توزيع)
لرسم) (

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 (212 يناير) ((1 في) املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل ارتي):

السيد(ة))عبد الرحمان دبــون))))،))
166)حصة).

((، ( الصاحري) ( عائشة) السيد(ة))
166)حصة).

 122 ( (، ( ( ( دبــون) زايد  السيد(ة))
حصة).

((، ( الضحاي) سعيدة  السيد(ة))
5)1)حصة).

 92 ( (، ( ( ( دبــون) شيماء) السيد(ة))
حصة).

 92 ( (، ( ( ( دبــون) دعاء) السيد(ة))
حصة).

 92 ( (، ( ( ( دبــون) ( اسراء) السيد(ة))
حصة).

 92 ( (، ( ( ( دبــون) هناء) السيد(ة))
حصة).

(غير قابلة) ورثة محمد) السيد(ة))
للقسمة))دبـــون))،))3)حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((3 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)695)3).
3(2I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

أوطوموبيليس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شارع محمد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

92222، طنجة املغرب
توطومو8يليس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي إقامة 
تسنيم زاوية شارع عبد هللا كنون 
و زنقة تبي جرير الطبري عمارة ت 

الطابق ارو1 مكتب رقم 1 - 92222 
طنجة املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

124263
)بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) ((2(2 شتنبر) (21 املؤرخ في)
تسمية الشركة من)«توطومو8يليس»)

إلى)«بيسكاطور»).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (29 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)34596).
3((I

OREA

 SOFIA TRADING
COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

OREA
RES(M ، 20000، CASA(MAROC
 SOFIA TRADING COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 65) 
شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 
)9 الدارالبيضاء - 2562) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

475337

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SOFIA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRADING COMPANY

غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)

واستيراد وتصدير املواد الغذائية.

 (65 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 9( رقم) (9 شارع الزرقطوني الطابق)

الدارالبيضاء)-)2562))الدار البيضاء)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 Abdelmajid( JALAL السيد)

):)MANSOUR)حصة بقيمة) (1.000

122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 Abdelmajid( JALAL السيد)

اقامة وردة) عنوانه(ا)) (MANSOUR

ايفرناج) ((1 رقم) علي  امام  زنقة 

مراكش)2)422)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 Abdelmajid( JALAL السيد)

اقامة وردة) عنوانه(ا)) (MANSOUR

ايفرناج) ((1 رقم) علي  امام  زنقة 

مراكش)2)422)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)3427).

3(3I
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 SOCIETE DE CONSEIL JURIDIQUE ET

D’EXPERTISE COMPTABLE

MABILAZ IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما1 الشركة

 SOCIETE DE CONSEIL
 JURIDIQUE ET D›EXPERTISE

COMPTABLE
 BINE LAMDOUNE BD

 INZEGANE(RUE 65 N° 115
 ETG 2 ، 20470، ›CASABLANCA

MAROC
MABILAZ IMMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 

شارع الحرية الطابق 3 شقة رقم 
5 الدارالبيضاء 12 شارع الحرية 

الطابق 3 شقة رقم 5 الدارالبيضاء 
2)21) الدارالبيضاء املغرب.

رفع رتسما1 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.464299
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) ((2(2 تكتو8ر) (22 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما1  رفع 
تي) درهم») (3.675.222,22»
إلى) درهم») (122.222,22» من)
((: عن طريق) درهم») (3.775.222,22»

تقديم حصص نقدية تو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742115.
3(4I

صــــــودفـــيـــر

صــودفــيــر
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

صــــــودفـــيـــر
املنطقة الصناعية عين الدالية 
الكبيرة  كلم 5)  ص.ب 14565  
طنجة البرانص ، 92122، طنجة 

املغرب
صــودفــيــر  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية عين الدالية الكبيرة  كلم 

5)  ص.ب 14565  طنجة البرانص 

املنطقة الصناعية عين الدالية 

الكبيرة  كلم 5)  ص.ب 14565  

طنجة البرانص 92122 طنجة 

املغرب.

وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 

.14(27

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)2))دجنبر)219))تم اإلعالم)

الصاحري) عائشة  ( الشريك) بوفاة 

(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 

يناير) (16 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

212))بالشكل ارتي):

السيد(ة))عــبــد الرحمــان دبـــون))،))

)5))حصة).

 (5( ( (، ( العربي دبـــون) السيد(ة))

حصة).

 (5( ( (، ( سـعــيد دبـــون) السيد(ة))

حصة).

 1(6 ( (، ( دبـــون) نزهة  السيد(ة))

حصة).

 1(6 ( (، ( نــعــيمة دبـــون) السيد(ة))

حصة).

السيد(ة))زايد دبـــون))،))52)حصة).

 (5 ( (، ( دبـــون) شيماء) السيد(ة))

حصة).

السيد(ة))دعاء)دبـــون))،))5))حصة

 (5 ( (، ( دبـــون) اسراء) السيد(ة))

حصة).

السيد(ة))هناء)دبـــون))،))5))حصة)

السيد(ة))ورثة عائشة)(غير قابلة)

للقسمة))الصادري))،))2)حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((3 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)695)3).

3(5I

 MOGADOR(موكادور تسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

شركة ميلتيتيد بوتي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موكادور تسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم ) حي باب دكالة شارع واد 
املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 44222، 
الصويرة املغرب

شركة ميلتيتيد بوتي  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دكان 

رقم 1194/221 التجزئة الخامسة 
الصويرة  - 44222 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5391

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

ميلتيتيد بوتي).
استغال1) (: غرض الشركة بإيجاز)

مؤسسة للعناية بالجما1)
بيع مواد التحميل)

التصدير و االستيراد.
دكان) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الخامسة) التجزئة  (221/1194 رقم)
الصويرة))-)44222)الصويرة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) بخوش  مريم  السيدة 
زنقة عال1 الوقاوي الصويرة) (3 زنقة)

44222)الصويرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) بخوش  مريم  السيدة 
زنقة عال1 الوقاوي الصويرة) (3 زنقة)

44222)الصويرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالصويرة) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)7)).

3(7I

 MOGADOR(موكادور تسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

شركة الشعبة تور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

موكادور تسيست آند سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL

رقم ) حي باب دكالة شارع واد 

املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 44222، 

الصويرة املغرب

شركة الشعبة تور  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي املحل 
التجاري رقم 4)1 الكائن بسوق 

تربعاء تاكوشت تمنار إقليم الصويرة  

- 44222 الصويرة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4723

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) ((2(2 شتنبر) ((3 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

مقاو1 في نقل ارشخاص).
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالصويرة) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)2)).

3(9I

SOUHAL CONSULTING

 WAZANI PREMIUM

SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM

 EL(MELLAK 82-A(APPT 14

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

  WAZANI PREMIUM SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي رقم 29 

سيدي يوسف ابن علي  - 42222 

مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.621(3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 يونيو) ((( في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

استغال1 مطعم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

27)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)116279.

331I

 SOCIETE DE CONSEIL JURIDIQUE ET

D’EXPERTISE COMPTABLE

 ECOLE PRIVEE JARDIN

FLEURI
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE DE CONSEIL

 JURIDIQUE ET D›EXPERTISE

COMPTABLE

 BINE LAMDOUNE BD

 INZEGANE(RUE 65 N° 115

 ETG 2 ، 20470، ›CASABLANCA

MAROC

 ECOLE PRIVEE JARDIN FLEURI

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

اررز، رقم 513،حد السوالم برشيد 

- )642) برشيد املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.11169

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) ((2(2 )))شتنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

(: الحصص) تفويت  (/1 رقم) قرار 

قرر الشركاء) الذي ينص على مايلي:)

 ECOLE PRIVÉE JARDIN في شركة)

FLEURI SARL)شركة ذات مسؤولية)

محدودة املصادقة على عقد تفويت)

من) كل  يملكها  التي  ارنصبة  جميع 

الزهري(34حصة)،) محمد  السيد 

(33حصة) السيد مصطفى حاريص)

نصايص(33حصة)) محمد  والسيد 

(122,22))حصة لفائدة) بما مجموع)

 ECOLE PRIVE JEAN شركة)

مسؤولية) ذات  شركة  (RACINE

السيدة) بالسيدة  املمثلة  محدودة 

سناء)هرادي.

جديد) مسير  تعيين  (/( رقم) قرار 

مايلي:) على  ينص  الذي  (: للشركة)

 ECOLE PRIVE JARDIN لشركة)

FLEURI SARL)شركة ذات مسؤولية))

الشركة) مسيري  استقالة  ( محدودة)

كل من السيد محمد الزهري،)السيد)

محمد) والسيد  حاريص  مصطفى 

نصايص،)عن مهامهم وتقديم اإلبراء)

السيدة) وتعيين  التسيير  مدة  عن 

سناء)هرادي مسيرة وحيدة للشركة

الشكل) تحويل  (/3 رقم) قرار 

الذي ينص على) للشركة:) ( القانوني)

القانوني)) الشكل  تحويل  مايلي:)

مسؤولية) ذات  شركة  من  للشركة 

مسؤولية) ذات  شركة  الى  محدودة 

محدودة ذات شريك وحيد.

النظام) تحيين  (/4 رقم) قرار 
مايلي:) على  ينص  الذي  (: االسا�سي)
قرر الجمع العام االستثنائي لشركة)
 ECOLE PRIVE JARDIN FLEURI
مسؤولية) ذات  شركة  (SARL
ارسا�سي) القانون  تحيين  محدودة،)

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)
الذي ينص) بند رقم البند االو1:)
القانوني)) الشكل  تحويل  مايلي:) على 
مسؤولية) ذات  شركة  من  للشركة 
مسؤولية) ذات  شركة  الى  محدودة 

محدودة ذات شريك وحيد
الذي) السادس:) البند  رقم  بند 
الوحید) الشریك  مايلي:) على  ينص 
  ECOLE PRIVEE JEAN (» شركة)
مسؤولیة) ذات  «شركة  ( (RACINE
درھم) تالف  بعشرة  ساھم  محدودة 

نقدا)
بند رقم البند السابع):)الذي ينص)
محدد) الشركة  رتسما1  مايلي:) على 
 12,222.222) في عشرة تالف درھم)
حصة) مائة  الى  مقسم  درھم))
درھم) مائة  تساس  على  اجتماعیة 
للحصة صادرة بالكامل ومرقمة من)
(ومخصصة) (122 مائة) إلى  (1 واحد)
(((» شركة) الوحید  للشریك  بالكامل 

 ECOLE PRIVEE JEAN RACINE
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
27)تكتو8ر) )بتاريخ) االبتدائية ببرشيد)

2)2))تحت رقم)6)13.
33(I

STE AGEFICO SARL

MONDO DES COCHES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE AGEFICO SARL
)1 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 92222، طنجة املغرب
MONDO DES COCHES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي )1 شارع  
عمر الخيام الطابق الثاني رقم 4 - 

92222 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.76743

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) ((2(2 يونيو) (11 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) ( (MONDO DES COCHES
وعنوان) درهم  (122.222 رتسمالها)

عمر) ( شارع) (1( اإلجتماعي) مقرها 

الخيام الطابق الثاني رقم)4 - 92222 

لم تحقق) (: نتيجة 1) املغرب  طنجة 

الهدف الدي تسست من تجله.

و حدد مقر التصفية ب))1)شارع))

 -  4 الثاني رقم) الطابق  الخيام  عمر 

92222)املدينة املغرب.)

و عين:

و) بوضريف  ( هشام) السيد(ة))
رقم) (14 حي السواني زنقة) عنوانه(ا))

6 92222)طنجة املغرب كمصفي)(ة))

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):))1)شارع))

عمر الخيام الطابق الثاني رقم)4

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (23 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2)2))تحت رقم)229)3).

333I

KB Compta

 INNOVATIONS
 SOLUTIONS

PHARMACEUTICALS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KB Compta

32 زنقة التاهيتي شارع الحسن 

الثاني ، 12262، الر8اط املغرب

 INNOVATIONS SOLUTIONS

 PHARMACEUTICALS

شركة ذات مسؤولية محدودة
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 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة ) 

اقامة زينب شارع محمد السادس 

بلوك C هرهورة - 214)1 تمارة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132917

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (29

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 INNOVATIONS SOLUTIONS

.PHARMACEUTICALS

بيع مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

التجميل بالتقسيط.

 ( شقة) (: عنوان املقر االجتماعي)

السادس) محمد  شارع  زينب  اقامة 

تمارة) (1(214 (- هرهورة) (C بلوك)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

1.222.222)درهم،)مقسم كالتالي:

 GROUPEMENT DES الشركة)

  PHARMACIENS( LA( RUCHE( :

درهم) (122 بقيمة) حصة  (12.222

للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 GROUPEMENT DES الشركة)

 PHARMACIENS LA RUCHE

اقامة زينب شارع) (( شقة) عنوانه(ا))

هرهورة) (C بلوك) السادس  محمد 

214)1)تمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد السالمي محمد عنوانه(ا))

حي) االطر  رياض  ((5 سكتور) (61

الرياض)12222)الر8اط املغرب

السيد فادي زكرياء)عنوانه(ا))حي)

 1(222  2 رقم) (1(2 بلوك) لال مريم 

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (22 بتاريخ) ( االبتدائية بتمارة)

2)2))تحت رقم)1163.

334I

farvision

KERES  كيريز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

farvision

 casablanca(casablanca، 20450،

casablanca maroc

KERES  كيريز شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 23) شارع 

يعقوب املنصور شقة 5 طابق 3  - 

22)2)  الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(37279

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2)2))تقرر حل) 9))شتنبر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

KERES))كيريز))مبلغ رتسمالها)32.222 

 (23 درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي)

5)طابق) شارع يعقوب املنصور شقة)

املغرب) الدارالبيضاء) ( ((2(22  -   3

نتيجة 1):)توقيف نشاط الشركة).

 (23 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

5)طابق) شارع يعقوب املنصور شقة)

3  - 22)2)))الدارالبيضاء)املغرب.)

و عين:

رشدي) ( خديجة) ( السيد(ة))

 17 ش) (4( عمارة) عنوانه(ا)) و 

 (2322 ريفيرا) حي  غاندي  شارع 

(ة)) كمصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)19277.

335I

FIDUCIAIRE (226

 CENTRE D›AFFAIRES SIDI
MAAROUF

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 5(

N ، 20280، Casablanca(Maroc
 CENTRE D›AFFAIRES SIDI

MAAROUF شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
تمين رقم 115 الطابق ) سيدي 
معروف - 22)2) الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

475327
 (5 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 شتنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 CENTRE D’AFFAIRES SIDI

.MAAROUF
استشارة) (: غرض الشركة بإيجاز)
قانوني) توطين  ضريبية  و  التسيير 

للشركات و كراء)مقرات الشركات.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
سيدي) (( الطابق) (115 رقم) تمين 
الدارالبيضاء) ((2(22 (- معروف)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: السيد عبد الكريم بن القاسمي)

522)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)

السيد بو شعيب منعاريف):))522 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

القاسمي) بن  الكريم  السيد عبد 

 49 زنقة) الورود  تجزئة  عنوانه(ا))

 (2(22 معروف) سيدي  رقم4-6)

الدارالبيضاء)ااملغرب.

منعاريف) شعيب  بو  السيد 

عنوانه(ا))سيدي عثمان البلدية زنقة)

الدارالبيضاء) ((2222  2( رقم) (75

ااملغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

القاسمي) بن  الكريم  السيد عبد 

 49 زنقة) الورود  تجزئة  عنوانه(ا))

 (2(22 معروف) سيدي  رقم4-6)

الدارالبيضاء)ااملغرب

منعاريف) شعيب  بو  السيد 

عنوانه(ا))سيدي عثمان البلدية زنقة)

الدارالبيضاء) ((2222  2( رقم) (75

ااملغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749127.

336I

STE CECONA SARL

SONO BENCHIBA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CECONA SARL

 AV(DES(FAR 74 2ETAG(AV(DES

 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc

 sono benchiba
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
جما1 االفغاني رقم 53 مكرر 

الناظور شارع جما1 االفغاني رقم 
53 مكرر الناظور 222)6 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

19297

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 ماي) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 sono (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.benchiba

تنظيم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مهرجان موسيقي وندوة و تجارة.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
جما1 االفغاني رقم)53)مكرر الناظور)
مكرر) (53 شارع جما1 االفغاني رقم)

الناظور)222)6)الناظور املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد اوالد بنشيبة منتصر باهلل)

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

)السيد اوالد بنشيبة منتصر باهلل):)

1.222)بقيمة)122)درهم.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اوالد بنشيبة منتصر باهلل)

 12 حي اوالد بوعطية رقم) عنوانه(ا))

الناظور)222)6)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اوالد بنشيبة منتصر باهلل)
 12 حي اوالد بوعطية رقم) عنوانه(ا))

الناظور)222)6)الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) ((6 بتاريخ) ( االبتدائية بالناضور)

2)2))تحت رقم)454.
337I

FIDUBAM

BELLES PIECES- بيل بييس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

FIDUBAM
 N°3 Bd(PRINCE(SIDI

 MOHAMED  NADOR(N°3
  Bd PRINCE SIDI MOHAMED

 NADOR، 62000، NADOR
MAROC

بيل بييس -BELLES PIECES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي حي السكة 
الحديدية -العروي -اقليم الناظور - 

222)6 الناظور املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.15645

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((2(2 تكتو8ر) (22 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
لجميع) واطارات  غيار  قطع  تاجر 

املركبات.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 22 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)3312.
332I

FICOB((مكتب املحاسبة

TERRASSE SALON DECO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FICOB  مكتب املحاسبة
اقاممة ايمان, شقة 4، شارع موالي 

ادريس االو1, املسيرة 1, تمارة ، 
12222، تمارة املغرب

TERRASSE SALON DECO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 321 
رياض اوالد مطاع القطاع 3 تمارة - 

2)2)1 تمارة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1139(3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((219 شتنبر) (32 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بوصبع) تنيس  (ة)) السيد) تفويت 
322)حصة اجتماعية من تصل)322 
نورالدين)) (ة)) السيد) ( حصة لفائدة)

بوصبع بتاريخ)32)تكتو8ر)219).
ومعي) نوا1  (ة)) السيد) تفويت 
322)حصة اجتماعية من تصل)622 
نورالدين)) (ة)) السيد) ( حصة لفائدة)

بوصبع بتاريخ)32)شتنبر)219).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
نونبر) (14 بتاريخ) ( بالر8اط) التجارية 

219))تحت رقم)972)12.
339I

STE BAHJA EXPORT

بهجة اكسبور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE BAHJA EXPORT
 QI SIDI GHANEM ROUTE DE
 SAFI(LOT 121 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC

بهجة اكسبور شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 
الصناعي سيدي غانم طريق اسفي 

تجزئة 1)1 -مراكش- - 42222 
مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5(29
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)15)فبراير)2)2))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
طريق) غانم  الصناعي سيدي  «الحي 
اسفي تجزئة)1)1)-مراكش-)-)42222 
«الحي الصناعي) إلى) مراكش املغرب»)

سيدي غانم طريق اسفي تجزئة)329  

-مراكش-)-)42222)مراكش))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)2)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)115991.

342I

SAMIR FIDUCIAIRE

مطبعة براء
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

مطبعة براء شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 

الكائن ب 27 رياض ويسالن )  

ويسالن  - 52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52245

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)مطبعة)

براء.

اشغا1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطباعة و املتاجرة.

املحل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
  ( ويسالن) رياض  (27 ب) الكائن 

ويسالن))-)52222)مكناس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

522)حصة) ( (: السيد سمير فياللي)

بقيمة)122)درهم للحصة).
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 (52 ( (: الشركي) سهيل  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 (52 ( (: بالحرش) فائزة  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) فياللي  سمير  السيد 

اسبانيا)2227))برشلونة اسبانيا.

عنوانه(ا)) الشركي  سهيل  السيد 

 27 الشطر ت رقم) (2( رياض ويسالن)

ويسالن)52222)مكناس املغرب.

السيدة فائزة بالحرش عنوانه(ا))

 27 الشطر ت رقم) (2( رياض ويسالن)

ويسالن)52222)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) الشركي  سهيل  السيد 

 27 الشطر ت رقم) (2( رياض ويسالن)

ويسالن)52222)مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

26)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)52245.

341I

صـــودفـــيــر الــبــوغـــأز

صـــودفــيــر الــبــوغــاز

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

صـــودفـــيــر الــبــوغـــأز

املنطقة الصناعية كزناية  رقم 

94)  ص.ب 14565 طنجة البرانص 

طــنــحــة، 92122، طــنــحــة املغرب

صـــودفــيــر الــبــوغــاز    شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية كزناية  رقم 94)  ص.ب 

14565 طنجة البرانص طنجة 

92122 طنجة املغرب.

وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(3419

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)16)يوليوز)2)2))تم اإلعالم)
الصاحري) عائشة  ( الشريك) بوفاة 

(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 

يناير) (16 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

212))بالشكل ارتي):

((، ( عبد الرحمان دبون) السيد(ة))

1.692)حصة).

السيد(ة))سعــيــد دبون))،))1.692 

حصة).

 1.692 ( (،( السيد(ة))العربي دبون)

حصة).

 249 ( (، ( دبون) نزهة  السيد(ة))

حصة).

 249 ( (، ( دبون) نعيمة  السيد(ة))

حصة).
 346 ( (، ( دبون) زايد  السيد(ة))

حصة).

 173 ( (، ( دبون) شيماء) السيد(ة))

حصة).

 173 ( (، ( دبون) دعاء) السيد(ة))

حصة).

 173 ( (، ( دبون) اسراء) السيد(ة))

حصة).

 173 ( (، ( دبون) هناء) السيد(ة))

حصة).

الغير) اطار  في  شوكاء) السيد(ة))

القابل للقسمة دبون))،))12)حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (1( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2)2))تحت رقم)33242).

34(I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

CONDOMINIUM HOTEL
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

)6 شارع سيدي عبد الرحمان ، 

22)2)، الدار البيضاء املغرب

 CONDOMINIUM HOTEL

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي: 7)1 مكرر 

شارع الحسن الثاني الطابق 13 - 

2222) الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.17(217
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((2(2 يونيو) ((9 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
رتس) ( تن) العام  الجمع  قرر  مايلي:)
املا1 الحالي)122.222))درهم))سيرتفع))
لكي يصل) درهم،) (1.322.222 بمبلغ)
بخلق)) وذلك  درهم،) (1.422.222 إلى)
مقابل)) ( حصة) (13.222 ( وإصدار)
122)درهم))للحصة))الواحدة،)تكتب)
نقدا ويسرح بأكملها عند االكتتاب،)
بمقاصة))مع مستحقات ثابتة وسائلة)

ومستوجبة على عاتق الشركة.
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
العام خفض رتس املا1) ( قرر الجمع)
من) لينز1  درهم  (1.322.222 بمبلغ)
 122.222 إلى) درهم  (1.422.222
الخسائر) تصفية  بهدف  درهم،)
قرر الجمع العام تحقيق)) ( املتراكمة.)
عن) املا1  رتس  من  ( الخفض) ( هذا)
طريق تعويض)14.222)حصة))مقابل)
122)درهم))للواحدة))ب)1.222)حصة)
للواحدة،)موزعة)) ( درهم) (122 مقابل)
حصة) (1 يعاد1) بما  ( الشركاء) ( على)
للواحدة) درهم  (122 مقابل) جديدة 
 122 14)حصة قديمة مقابل) عوض)

درهم للواحدة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
الفصل) تعديل  العام  الجمع  قرر 
(: يلي) كما  ارسا�سي  القانون  من  (6
شركة رفاعي هولدينك تنفستسمون))
عال1)) لعلج  السيد  ( درهم) (49.922
السيد محمد الزين) ( ( 5.222))درهم)
السيدة حياة) ( درهم) (7.622 ( العلج)
عبد) السيد  ( درهم) (6.422 العلج)
الرحمان لعلج)4.422)درهم))السيدة)
السيدة) ( درهم) ((.(22 لعلج) شرفة 
السيدة) ( ( درهم) ((.(22 ( سهام لعلج)
السيد) ( درهم) ((.(22 ( لعلج) إيمان 

رشيد خياطي حسيني))122)درهم.

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

الفصل) تعديل  العام  الجمع  قرر 

(: يلي) كما  ارسا�سي  القانون  من  (7

شركة رفاعي هولدينك تنفستسمون))

499)حصة))السيد لعلج عال1))52) 

العلج)) الزين  محمد  السيد  ( ( حصة)

 64 العلج) السيدة حياة  ( حصة) (76

لعلج) الرحمان  عبد  السيد  ( حصة)

 (( السيدة شرفة لعلج) ( حصة) (44

حصة))السيدة سهام لعلج)))))حصة))

السيدة إيمان لعلج)))))حصة))السيد)

رشيد خياطي حسيني))1)حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742795.

343I

HB LAW FIRM

AXA ASSISTANCE MAROC

شركة املساهمة

مالءمة النظام ارسا�سي للشركة

HB LAW FIRM

 6Rue(Farabi, Bd(Rachidi,

 Résidence(Toubkal, 2ème(étage

، 20000، casablanca(maroc

  AXA ASSISTANCE MAROC

«شركة املساهمة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 2)1 شارع 

لحسن تويدار املغرب 2222) الدار 

البيضاء املغرب.

«مالءمة النظام ارسا�سي للشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.93221

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تقرر) ((2(2 يونيو) ((9 في) املؤرخ 

مالءمة النظام ارسا�سي للشركة مع)

مقتضيات القانون:)الجديد

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742723.

344I
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E TRADING SARL AU

E TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

E TRADING

 boulevard(Zerktouni 2ème,46

 étage(Appt(N°6 CASABLANCA

 46,boulevard(Zerktouni 2ème

 étage(Appt(N°6 CASABLANCA،

2222)، الدار البيضاء املغرب

E TRADING شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق الثاني شقة  

6 الدار البيضاء - 2222) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

474145

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 E (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRADING

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير وتجارة وتوزيع املنتجات.

46)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

 6 ( شقة) الثاني  الطابق  الزرقطوني 

الدار البيضاء)-)2222))الدار البيضاء)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: سلطاني) اشرف  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اشرف سلطاني عنوانه(ا))

الثاني) الطابق  الزرقطوني  شارع  (46

شقة))6)الدار البيضاء)2222))الدار)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اشرف سلطاني عنوانه(ا))

الثاني) الطابق  الزرقطوني  شارع  (46

شقة))6)الدار البيضاء)2222))الدار)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)-.

345I

صـــوديب طـــرانـــس

صــــود[ب طــرانـــس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

صـــوديب طـــرانـــس

شــارع مــوالي رشـــيــد كلم 3 ، 92222، 

طــنــجــة املغرب

صــــود[ب طــرانـــس  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شــارع 

مــوالي رشـــيــد كلم 3 شــارع مــوالي 
رشـــيــد كلم 3 92222 طــنــجــة املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37153

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)16)يوليوز)2)2))تم اإلعالم)

بوفاة الشريك محمد دبــون)))و توزيع)

لرسم) (
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 (212 يناير) ((1 في) املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل ارتي):

السيد(ة))عــبــد الرحمــان دبـــون))،))

52)حصة).

((، ( الصاحري) ( عائشة) السيد(ة))

52)حصة).

السيد(ة))زايد دبـــون))،)))6)حصة).
السيد(ة))سعيدة الضحاي))،))43 

حصة).
 31 ( (، ( دبـــون) شيماء) السيد(ة))

حصة).
 31 ( (، ( دبـــون) دعاء) السيد(ة))

حصة.)
 31 ( (، ( دبـــون) ( اسراء) السيد(ة))

حصة).
 31 ( (، ( ( ( دبــون) هناء) السيد(ة))

حصة).
(غير قابلة) ورثة محمد) السيد(ة))

للقسمة))دبـــون))،))5)حصة).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (1( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2)2))تحت رقم)33249).
346I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية)

الحمراء

SOCIETE LAAGBANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما1 الشركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 66)) ، 72222، 
العيون املغرب

SOCIETE LAAGBANE  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي االمل 

21 رقم 312 - 72222 العيون 
املغرب.

رفع رتسما1 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(5625
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
رفع) تم  ((2(2 يناير) (26 في) املؤرخ 
رتسما1 الشركة بمبلغ قدره)«92.222 
إلى) درهم») (12.222» تي من) درهم»)
«122.222)درهم»)عن طريق):))تقديم)

حصص نقدية تو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)29)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)2)2)/392).
347I

zarkal(&(associés

TENSODEV

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

zarkal & associés

131 شارع عبد املومن الطابق 6 رقم 

)) ، 2122)، الدار البيضاء املغرب

TENSODEV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2) زنقة 

مو�سى ابن نصير  - 2222 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

475229

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TENSODEV

تصميم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املهنية) االلكترونية  البرامج  و8يع 

والخاصة.

زنقة) ((2 (: عنوان املقر االجتماعي)

الدار) (2222 (- ( نصير) ابن  مو�سى 

البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (2.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد سفيان بيض):)))12)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد جونطان وادين):))92)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه(ا)) بيض  سفيان  السيد 
الدار) (222 اطالنتيك) شارع  (124

البيضاء)املغرب.
السيد جونطان وادين عنوانه(ا))
النوي) (222 زنقة فيكتور هيجو) (13

فرنسا.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) بيض  سفيان  السيد 
الدار) (222 اطالنتيك) شارع  (124

البيضاء)املغرب
السيد جونطان وادين عنوانه(ا))
2222)النوي) 13)زنقة فيكتور هيجو)

فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)-.
342I

صـــوديب طـــرانـــس

صــــوديب طــرانـــس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

صـــوديب طـــرانـــس
شــارع مــوالي رشـــيــد كلم 3 ، 92222، 

طــنــجــة املغرب
صــــوديب طــرانـــس  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شــارع 

مــوالي رشـــيــد كلم 3 شــارع مــوالي 
رشـــيــد كلم 3 92222 طــنــجــة املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37153
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)16)يوليوز)2)2))تم اإلعالم)
الصاحري) عائشة  ( الشريك) بوفاة 
(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 
يناير) (16 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

212))بالشكل ارتي):
السيد(ة))عــبــد الرحمــان دبـــون))،))

22)حصة).
 22 ( (، ( دبـــون) العربي  السيد(ة))

حصة).
 22 ( (، ( دبـــون) سـعــيد  السيد(ة))

حصة).

السيد(ة))نزهة دبـــون))،))44)حصة)
 44 ( (، ( دبـــون) نــعــيمة  السيد(ة))

حصة).
السيد(ة))زايد دبـــون))،))12)حصة).
السيد(ة))شيماء)دبـــون))،))9)حصة
السيد(ة))دعاء)دبـــون))،))9)حصة).
السيد(ة))اسراء)دبـــون))،))9)حصة)
السيد(ة))هناء)دبـــون))،))9)حصة).
السيد(ة))ورثة عائشة)(غير قابلة)

للقسمة))الصادري))،))))حصة).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (1( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2)2))تحت رقم)33249).
349I

صـــوديب طـــرانـــس

صــــوديب طـــرانـــس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام ارسا�سي للشركة

صـــوديب طـــرانـــس
شــارع مــوالي رشـــيــد كلم 3 ، 92222، 

طــنــجــة املغرب
صــــوديب طـــرانـــس «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي: شــارع 

مــوالي رشـــيــد كلم 3 - 92222 طنجة 
املغرب.

«مالءمة النظام ارسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.37153
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)16)يوليوز)2)2)
ارسا�سي) النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:) مقتضيات  مع  للشركة 
مالئمة رتسما1 الشركة))مع الحصص)
املدفوغة من طرف املساهمين الجدد)
على اثر وفاة شريكين دبـــون محمد و)
الصاحري عائشة و توزيع حصصهما)

على الورثة.
من) الشركة  تسيير  استمرارية 
غير) ملدة  سعيد  دبون  السيد  كرف 

محددة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
غشت) (1( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2)2))تحت رقم)33249).
352I

سوجيستيو ليكسوس

سديحي طرنس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سوجيستيو ليكسوس
زنقة احمد املنصور الدهبي رقم11 ، 

222)9، العرائش املغرب

سديحي طرنس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة ابن 

الخطيب رقم 5) الطابق التاني - 

222)9 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5533

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((5

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)سديحي)

طرنس.

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
:)زنقة ابن) عنوان املقر االجتماعي)

(- التاني) الطابق  ((5 رقم) الخطيب 

222)9)العرائش املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد امشيش السدحي):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السدحي) امشيش  السيد 

عياشة) ق  ج  ابياط  دوار  عنوانه(ا))

222)9)العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السدحي) امشيش  السيد 

عياشة) ق  ج  ابياط  دوار  عنوانه(ا))

222)9)العرائش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالعرائش) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)972.

351I

ELG REVETEMENT

AL LABOUSSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AL LABOUSSE

- الدار البيضاء املغرب - الدار 

البيضاء املغرب، 2322)، 

CASABLANCA MAROC

AL LABOUSSE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق 

ارو1 رقم2 الدار البيضاء املغرب - 

2352) الدار البيضاء   املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

473961

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((1

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LABOUSSE

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

زنقة) (13 (: عنوان املقر االجتماعي)

احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق)

(- املغرب) البيضاء) الدار  ارو1 رقم2)

2352))الدار البيضاء)))املغرب.
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تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد اليوسفي علي):))622)حصة)
بقيمة)122)درهم للحصة).

 (22 ( (: محمد) اليوسفي  السيد 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 (22 ( (: ايوب) اليوسفي  السيد 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) علي  اليوسفي  السيد 
  1 السالم) حي  التأمل  تجزئة  ((7

5632)))الجديدة))املغرب.
السيد اليوسفي محمد عنوانه(ا))
  1 السالم) حي  التأمل  تجزئة  ((7

5632)))الجديدة))املغرب.
ايوب عنوانه(ا)) اليوسفي  السيد 
  1 السالم) حي  التأمل  تجزئة  ((7

5632)))الجديدة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) علي  اليوسفي  السيد 
  1 السالم) حي  التأمل  تجزئة  ((7

5632)))الجديدة))املغرب
السيد اليوسفي محمد عنوانه(ا))
  1 السالم) حي  التأمل  تجزئة  ((7

5632)))الجديدة))املغرب
ايوب عنوانه(ا)) اليوسفي  السيد 
  1 السالم) حي  التأمل  تجزئة  ((7

5632)))الجديدة))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)747742.
35(I

FLASH ECONOMIE

 INNOVATIVE GREEN
MOBILITY SOLUTIONS

شركة املساهمة
حل شركة

 INNOVATIVE GREEN MOBILITY
 SOLUTIONS
شركة املساهمة

رتسمالها:1.222.222 درهم

مقرها اإلجتماعي :رقم 63 إقامة 
اليخت عمارة ب الطابق 7 شارع 
سيدي محمد بن عبد هللا -  الدار 

البيضاء 
 RC: N °427733  CASABLANCA

-  I.F:N°34419007
بموجب الجمع العام الغير العادي)
قرر) ((2(2 شتنبر) (15 في) املؤرخ 

الشركاء
-حل الشركة

السايغ) منير  محمد  السيد  -عين 
ذو الجنسية املغر8ية,الحامل للبطاقة)
الوطنية رقم))B4(221)و القاطن ب)
1)زنقة جبل عروي حي السالم),الدار)

البيضاء)كمصفي للشركة
 63 رقم) ب  التصفية  مقر  حدد 
 7 الطابق) ب  عمارة  اليخت  إقامة 
((- هللا) عبد  بن  محمد  سيدي  شارع 

الدار البيضاء)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749137

353I

fiduciaire(al(hayat

 ADAMA TOURIME ET
IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduciaire(al(hayat
 av(Tchaikovski(residence(joba
 B(N° 7 Tanger ، 90000، tanger

maroc
 ADAMA TOURIME ET
IMMOBILIER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
مسنانة قطعة 6929 تمام سوق 

القرب طنجة 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
122593

 (5 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  ((2(2 شتنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 ADAMA TOURIME ET (:

.IMMOBILIER

اإلقامة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالفنادق العقارية.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

سوق) تمام  (6929 قطعة) مسنانة 

القرب طنجة)92222)طنجة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

تنطونيو) خو�سي  كرسيا  السيد 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

(: السيد كرسيا خو�سي تنطونيو) (

1222)بقيمة)122)درهم.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

تنطونيو) خو�سي  كرسيا  السيد 

عنوانه(ا))شارع سان خو�سي رقم)16 

بين املدينة)9639))مالقا إسبانيا.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

تنطونيو) خو�سي  كرسيا  السيد 

عنوانه(ا))شارع سان خو�سي رقم)16 

بين املدينة)9639))مالقا إسبانيا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (22 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)122593.

354I

excofi

ADWAK ELKHAYR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

excofi
الشق 3 عمارة لحبابي شارع الجوالن 

ليدو فاس ، 31222، فاس املغرب
ADWAK ELKHAYR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي نادية ) 
رقم 124 رقم 1 املنتزه 1 تغات - 

32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

64123
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 ماي) ((6
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ADWAK ELKHAYR
صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحلويات)//)مخبزة عصرية.
نادية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- تغات) (1 املنتزه) (1 رقم) (124 رقم) ((

32222)فاس املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: محمد) ملزيوقة  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
السيد الغنمة محمد):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) محمد  ملزيوقة  السيد 
موالي) اقامات  (4 الشقة) (73 عمارة)

ادريس تغات)32222)فاس املغرب.
عنوانه(ا)) محمد  الغنمة  السيد 
352)ب تجزئة رياض الليمون طريق)

مكناس)32222)فاس املغرب.
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والعائلية) الشخصية  ارسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) محمد  ملزيوقة  السيد 
موالي) اقامات  (4 الشقة) (73 عمارة)

ادريس تغات)32222)فاس املغرب
عنوانه(ا)) محمد  الغنمة  السيد 
352)ب تجزئة رياض الليمون طريق)

مكناس)32222)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (25 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)522).
355I

FLASH ECONOMIE

MIAAMARKOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

Miaamarkom  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس 
تجزئة 727,زنقة واد الزو8ير رقم 4)6  

- 72222 العيون  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
33325

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. Miaamarkom
غرض الشركة بإيجاز):)السمسرة)
تو) تعويض  تو  بيع  تو  شراء) بغرض 
على تساس موسمي تو دائم) (، تأجير)

كانت) سواء) (، مباني) تو  عقارات  (،
مفروشة تم ال،)مساعدة)،)إرشاد.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
727,زنقة واد الزو8ير) القدس تجزئة)
رقم)4)6  - 72222)العيون))املغرب).

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد صالح بلحافض)
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد صالح بلحافض عنوانه(ا))
حي الفتح زنقة تاهلة رقم)21 72222 

العيون))املغرب).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد صالح بلحافض عنوانه(ا))
حي الفتح زنقة تاهلة رقم)21 72222 

العيون))املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)25)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)346).
356I

excofi

WAWA SIMBA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

excofi
الشق 3 عمارة لحبابي شارع الجوالن 

ليدو فاس ، 31222، فاس املغرب
WAWA SIMBA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل رقم 
22 شارع مناما مونفلوري  - 32222 

فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.54233

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((2(2 مارس) (25 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الدكالي) وفاء) (ة)) السيد) تفويت 
تصل) من  اجتماعية  حصة  (1.222

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (5.222

مارس) (25 بتاريخ) الدكالي  امبارك 

.(2(2

الدكالي) وفاء) (ة)) السيد) تفويت 

تصل) من  اجتماعية  حصة  ((.522

5.222)حصة لفائدة))السيد)(ة))تيوب))

مكريني بتاريخ)25)مارس)2)2).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يوليوز) (27 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)1567.

357I

AGS CONSEIL

AL HIKMA INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AGS CONSEIL

 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC

 AL HIKMA INVEST

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي )) 
زنقة املشتل الرميطاج - 2222) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

475363

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HIKMA INVEST

غرض الشركة بإيجاز):)االستثمار)

في ارسهم وإدارة اروراق املالية.

 (( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 (2222 (- الرميطاج) املشتل  زنقة 

الدارالبيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

222.)5.21)درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) محمد  اساكور  السيد 

 (76 فيال) ((5 كازا كرين تاون شطر)

 (2222 بوسكرة) الخضراء) املدينة 

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) محمد  اساكور  السيد 

 (76 فيال) ((5 كازا كرين تاون شطر)

 (2222 بوسكرة) الخضراء) املدينة 

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)27)749.

352I

AGS CONSEIL

AL HOSNA INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AGS CONSEIL

 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC

 AL HOSNA INVEST

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي )) 

زنقة املشتل الرميطاج - 2222) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

475367
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HOSNA INVEST

غرض الشركة بإيجاز):)االستثمار)

في ارسهم وإدارة اروراق املالية.

 (( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 (2222 (- الرميطاج) املشتل  زنقة 

الدارالبيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

167.112.222)درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد لحسن اساكور عنوانه(ا))
 (2222 الرميطاج) املشتل  زنقة  (((

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لحسن اساكور عنوانه(ا))
 (2222 الرميطاج) املشتل  زنقة  (((

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)29)749.

359I

STE FIDMEK

EXPORT PNEU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDMEK

Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،

50050، Meknes(Maroc

 EXPORT PNEU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي فيال رقم 

15) تجزئة حكمة راس اغيل املدينة 

الجديدة مكناس - 52252 مكناس 

اململكة املغر8ية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52221

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EXPORT PNEU

-بائع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العجالت بالتقسيط.

:)فيال رقم) عنوان املقر االجتماعي)

15))تجزئة حكمة راس اغيل املدينة)

مكناس) (52252 (- الجديدة مكناس)

اململكة املغر8ية.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: السيد امين صنهاجي وديع)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد محمد صنهاجي وديع):))522 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

وديع) صنهاجي  امين  السيد 
 3 شقة) تونس  زنقة  (12 عنوانه(ا))

م.ج مكناس)52252)مكناس اململكة)

املغر8ية.

وديع) صنهاجي  محمد  السيد 
 3 شقة) تونس  زنقة  (12 عنوانه(ا))

م.ج مكناس)52252)مكناس اململكة)

املغر8ية.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

وديع) صنهاجي  امين  السيد 
 3 شقة) تونس  زنقة  (12 عنوانه(ا))

م.ج مكناس)52252)مكناس اململكة)

املغر8ية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)1)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)175).

362I

KAMAR BENOUNA

MBS  SPORTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC

MBS  SPORTS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 

شارع عبد املومن و زنقة سومية 

اقامة شهرزاد 3 الطابق رقم 2) 

بلمي  - 2322) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

474253

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (32

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

  MBS (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. SPORTS

انشاء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االنشطة) جميع  ادارة  و  تشغيل 

املتعلقة بالعاب الطاولة مثل بلياردو)

او) املماثلة  الطاولة و االجهزة  تنيس 

دات الصلة).

يمكن تنفيد هدا النشاط في مكان)

خاص ور8ما يكون مفتوحا للعموم)

-شراء)بيع استراد تصدير و توزيع)

بالنشاط) املتعلقة  املواد  جميع 

املدكور اعاله).

-)تنضيم بطوالت الهواة و املحترفة)

-)تدريس التدريب على التدريبات و)

االساليب العلمية املتعلقة باملوضوع)

الرئي�سي..

ملتقى) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

سومية) زنقة  و  املومن  عبد  شارع 

اقامة شهرزاد)3)الطابق رقم)2))بلمي))

- 2322))الدارالبيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بقيمة) (1222 (: ( السيد علي بنونة)

122)درهم.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

 43 عنوانه(ا)) ( السيد علي بنونة)

الرابع) الطابق  الكبير  تجزئة عرصت 

الشقة رقم)11 2322))الدارالبيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 43 عنوانه(ا)) بنونة  علي  السيد 

الرابع) الطابق  الكبير  تجزئة عرصت 

الشقة رقم)11 2322))الدارالبيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742625.

361I

عاد1 الزميتة)-)محاسب-

LISSAT TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عاد1 الزميتة - محاسب-

52) حي االدارسة بلوك ) تازة ، 

35222، تازة املغرب
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LISSAT TRAV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الرشاد 

مجموعة 3 رقم 27)  - 35222 تازة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5559

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LISSAT(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRAV

و) -البناء) (: غرض الشركة بإيجاز)

ارشغا1 املختلفة

-االستيراد و التصدير.

عنوان املقر االجتماعي):)حي الرشاد)

تازة) (35222 -   (27 3)رقم) مجموعة)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد عصام اصوييط)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عصام اصوييط عنوانه(ا))

  (27 رقم) (3 مجموعة) الرشاد  حي 

35222)تازة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عصام اصوييط عنوانه(ا))

  (27 رقم) (3 مجموعة) الرشاد  حي 

35222)تازة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (29 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2)2))تحت رقم)2)2)/461.

36(I

PLURIDIS

AYATMA SIG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

PLURIDIS

تقاطع شارع بئر تنزران و زنقة القائد 

ارشطر عمارة ر8ح A، الطابق الرابع، 

الشقة رقم 16 - املعاريف ، 2372)، 

الدار البيضاء املغرب

AYATMA SIG شركة ذات 

املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 14) شارع 

ابن سينا حي  الهناء  - 2222) الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4((265

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2)2))تقرر حل) 11)شتنبر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رتسمالها) مبلغ  ( (AYATMA SIG

مقرها) وعنوان  درهم  (122.222

ابن سينا حي)) شارع  ((14 اإلجتماعي)

الهناء))-)2222))الدار البيضاء)املغرب)

نتيجة 1):))املنافسة).

 (14 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

 (2222 شارع ابن سينا حي))الهناء))-)

الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) ( سفيان) ( ( تملي) السيد(ة))

حي) باهي  محمد  زنقة  (5 عنوانه(ا))

النخيل)2222))الدار البيضاء)املغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742923.
363I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

AZAYE CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما1 الشركة

 ACCOUNTING CONSULTION
COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9
 LAMDOUN(FES ، 30110، FES

MAROC
AZAYE CONSTRUCTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قطعة رقم 
) منطقة نرجس منطقة نرجس رقم 
57) طريق صفرو - 32222 فاس 

املغرب.
رفع رتسما1 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.36277

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) ((2(2 يوليوز) (26 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما1  رفع 
«922.222)درهم»)تي من)«122.222 
عن) درهم») (1.222.222» إلى) درهم»)
تو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((9 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)429).
364I

ELG REVETEMENT

AB.PRO SALAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AB.PRO SALAM
- الدار البيضاء املغرب - الدار 

البيضاء املغرب، 2322)، 
CASABLANCA MAROC

AB.PRO SALAM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق 

ارو1 رقم2  - 2356) الدار البيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

473963

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((1

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AB.PRO SALAM

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
زنقة) (13 (: عنوان املقر االجتماعي)

احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق)

الدار البيضاء)) ارو1 رقم2  - 2356))

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد خالد لبصيلي):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

 (52 ( (: السيد عبدالهادي عبدو)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

  ES-SAKALI( الحسين: السيد 

52))حصة بقيمة)122)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) لبصيلي  خالد  السيد 

3)عمارة) إقامة الحمد تجزئة سكنية)

2365)))الدار) 3)عين السبع) س رقم)

البيضاء)املغرب.

السيد عبدالهادي عبدو عنوانه(ا))
رقم))3))حي محمدي زمامرة))2)154 

سيدي بنور املغرب.
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 ES-SAKALIالحسين السيد 
زمامرة)) ( النهضة) حي  (1(2 عنوانه(ا))

2)154)سيدي بنور املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) لبصيلي  خالد  السيد 
3)عمارة) إقامة الحمد تجزئة سكنية)
2365)))الدار) 3)عين السبع) س رقم)

البيضاء)املغرب
السيد عبدالهادي عبدو عنوانه(ا))
رقم))3))حي محمدي زمامرة))2)154 

سيدي بنور املغرب
 ES-SAKALIالحسين السيد 
زمامرة)) ( النهضة) حي  (1(2 عنوانه(ا))

2)154)سيدي بنور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)747749.
365I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

AZAYE CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 ACCOUNTING CONSULTION
COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9
 LAMDOUN(FES ، 30110، FES

MAROC
AZAYE CONSTRUCTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قطعة 
ترض رقم ) منطقة نرجس منطقة 
نرجس رقم 57) طريق صفرو - 

32222 فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.36277

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) ((2(2 يوليوز) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الرزاق) عبد  (ة)) السيد) تفويت 
اجتماعية) حصة  (3.333 تملكوتان)
لفائدة)) حصة  (12.222 تصل) من 

بتاريخ) تملكوتان  يوسف  (ة)) السيد)
26)يوليوز)2)2).

الرزاق) عبد  (ة)) السيد) تفويت 
اجتماعية) حصة  (3.333 تملكوتان)
لفائدة)) حصة  (12.222 تصل) من 
السيد)(ة))احمد تملكوتان بتاريخ)26 

يوليوز)2)2).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
شتنبر) ((9 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)429).
366I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

MED COLLECTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املوحدين تجزئة االميرة 
الطابق االو1 رقم )2،الفنيدق ، 

93122، الفنيدق املغرب
MED COLLECTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

كنديسة السفى زنقة مكناس رقم 
6)  - 93122 الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(77(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MED (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.COLLECTION
غرض الشركة بإيجاز):)*استيراد)-)

تصدير وتوزيع املالبس الجاهزة.

*استيراد وتصدير وتجارة الجملة)

وتوزيع) والدولية  املحلية  والتجزئة 

واملنتجات) واالكسسوارات  االحذية 

الجلدية وجميع الحقائب.

*تشغا1 البناء)املتنوعة..

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

كنديسة السفى زنقة مكناس رقم)6)  

- 93122)الفنيدق املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: بنحيدة) محمد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) بنحيدة  محمد  السيد 

رقم) مكناس  زنقة  السفلى  كنديسة 

6) 93122)الفنيدق املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) بنحيدة  محمد  السيد 

رقم) مكناس  زنقة  السفلى  كنديسة 

6) 93122)الفنيدق املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاريخ)22)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)4722.

367I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

AZAYE CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

 A C C O U N T I N G

CONSULTION COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9

 LAMDOUN(FES ، 30110، FES

MAROC

AZAYE CONSTRUCTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االجتماعي قطعة 

ترض رقم ) منطقة نرجس منطقة 

نرجس رقم 57) طريق صفرو - 

32222 فاس .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36277

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)26)يوليوز)2)2))تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)«شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

«شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد»)

املحدودة».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((9 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)429).

362I

MCG

كانتطوار باري مراكش
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

MCG

 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

كانتطوار باري مراكش  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الشهداء، الحي الشتوي - 42222 

مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11255

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2)2))تم تعيين) 23)شتنبر) املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد(ة))شيش)

بيتزابي لين كمسير آخر

تبعا لقبو1 استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

22)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)3)1161.

369I
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mohammed(boumzebra

 STE NOUVELLE SOCIETE
DE CHANGE MANUEL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إنشاء)فرع تابع للشركة

mohammed(boumzebra
 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
 STE NOUVELLE SOCIETE DE
CHANGE MANUEL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 52 شارع 
عال1 بن عبد هللا - 22)3) الفقيه 

بن صالح املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1(63

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)5))يوليوز)2)2))تقرر إنشاء)
فرع))تابع للشركة))تحت التسمية)-)و)
)31))شارع املتنبي)-) الكائن بالعنوان)
3222))بني مال1 املغرب و املسير من)

طرف السيد(ة))الصابر بوزكري.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

26)تكتو8ر)2)2))تحت رقم)27).
372I

SOCIETE MODYANI SARL

MANAZIL NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH(FNIDEQ ، 93100
الفنيدق املغرب

MANAZIL NEGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس تجزئة باب سبتة 
 A 8  - رقم 3 مابين الطابقين رقم

93122 الفنيدق املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.((455

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) ((2(2 شتنبر) ((4 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ابراهيم) (ة)) السيد) تفويت 
حصة اجتماعية من) (122 تمغواش)
السيد) ( لفائدة) حصة  (122 تصل)
4))شتنبر) ميلود تمغواش بتاريخ) (ة))

.(2(2
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
32)شتنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2)2))تحت رقم))463.
371I

SOCIETE MODYANI SARL

BRICO AROUA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH(FNIDEQ ، 93100
الفنيدق املغرب

BRICO AROUA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املرجة 
شارع مو�سى ابن نصير زنقة تازة رقم 

1 - 93122 الفنيدق املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(1295

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((2(2 شتنبر) (27 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(ة))ميلودة الخطابي)
141)حصة اجتماعية من تصل)566 
محمد) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

فخري بتاريخ)27)شتنبر)2)2).
تفويت السيد)(ة))ميلودة الخطابي)
5)4)حصة اجتماعية من تصل)566 
خديجة) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

العاقل بتاريخ)27)شتنبر)2)2).
الخراز) محمد  (ة)) السيد) تفويت 
)2))حصة اجتماعية من تصل)566 
حصة لفائدة))السيد)(ة))تنس الخراز)

بتاريخ)27)شتنبر)2)2).

الخراز) محمد  (ة)) السيد) تفويت 

تصل) من  اجتماعية  حصة  ((24

566)حصة لفائدة))السيد)(ة))محمد)

فخري بتاريخ)27)شتنبر)2)2).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

17)شتنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2)2))تحت رقم)3249.

37(I

CRB CONSEIL

DIGISUN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CRB CONSEIL

حي الهناء شارع ابن سينا رقم 14) ، 

22)2)، الدار البيضاء املغرب

DIGISUN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6) شارع 

محمد القري بناية رقم 6) الطابق 

), مكتب 2 - 52)2) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

474773

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DIGISUN

تقديم) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

الخدمات واملشورة وتحسين تنظمة)

وشبكات الحاسوب

-)تصميم وإنتاج وتشغيل منتجات)

تكنولوجيا املعلومات.

6))شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

الطابق) ((6 بناية رقم) القري  محمد 

الدار البيضاء) ((2(52  -  2 مكتب) (,(

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

122)حصة) ( (: السيد ياسين لحلو)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) لحلو  ياسين  السيد 

كاليفورنيا) (2 رقم) عزيزة  ( تجزئة)

2152))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) لحلو  ياسين  السيد 

كاليفورنيا) (2 رقم) عزيزة  ( تجزئة)

2152))الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742527.

373I

CRB CONSEIL

VEO SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CRB CONSEIL

حي الهناء شارع ابن سينا رقم 14) ، 

22)2)، الدار البيضاء املغرب

VEO SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 321 شارع 

عبد املومن ، مركز املعراج - مكتب 

رقم 51 - 2342) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

474771
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) (1(

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 VEO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SERVICES

-)تصميم) (: غرض الشركة بإيجاز)

البرمجيات) وتوزيع  وتطوير  ودمج 

في) املعلومات  تكنولوجيا  وحلو1 

املغرب والخارج..

عنوان املقر االجتماعي):)321)شارع)

مكتب) (- مركز املعراج) (، عبد املومن)

البيضاء) الدار  ((2342  -  51 رقم)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

622)حصة) ( (: السيد ياسين لحلو)

بقيمة)122)درهم للحصة).

 CITY( IMPACT( :( ( 400 الشركة)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) لحلو  ياسين  السيد 

كاليفورنيا) (2 رقم) )عزيزة  تجزئة)

2152))الدار البيضاء)املغرب.

الشركة)CITY IMPACT)عنوانه(ا))

املعارف) تناهوي  النحاس  طريق  (27

2372))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) لحلو  ياسين  السيد 

كاليفورنيا) (2 رقم) )عزيزة  تجزئة)

2152))الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742526.

374I

MARCHICA CONSEIL

BIDPA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL

44 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 
1، الناظور. ، 222)6، الناظور 

املغرب

BIDPA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اجواهرة 

السفلى ازغنغان الناظور - 652)6 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2629

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (24

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.BIDPA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

غرض الشركة بإيجاز):)1.التصدير)

و))االستيراد).

).)اصالح السيارات).

اجواهرة) (: عنوان املقر االجتماعي)

 6(652 (- الناظور) ازغنغان  السفلى 

الناظور املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: بوعزاتي) السيد سليمان 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: بوعزاتي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سليمان بوعزاتي عنوانه(ا))

ازغنغان) (1(2 اجواهرة السفلى رقم)

الناظور)652)6)الناظور املغرب.

السيد محمد بوعزاتي عنوانه(ا))

ازغنغان) (1(2 اجواهرة السفلى رقم)

الناظور)652)6)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سليمان بوعزاتي عنوانه(ا))

ازغنغان) (1(2 اجواهرة السفلى رقم)

الناظور)652)6)الناظور املغرب

السيد محمد بوعزاتي عنوانه(ا))

ازغنغان) (1(2 اجواهرة السفلى رقم)

الناظور)652)6)الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم))))3.

375I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE JNANE EL

BOURGE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  societe(jnane(el(bourge(sarl(au

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي قصر 

الشرفات بحاج سفاالت الريصاني  - 

222)5 الراشيدية املغرب.

تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) ((2(2 شتنبر) (27 املؤرخ في)

إلى) «متاجرة») من) الشركة  نشاط 

«النقل لحساب الغير)«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية))بتاريخ)22)ماي)

2)2))تحت رقم)72).

376I

MCFISC

SAHARA P4L
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MCFISC

 JAMILA7 RUE 6 N 51 C(D

 CASABLANCA ، 20440،

CASABLANCA MAROC

SAHARA P4L شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

الصفاء ) زنقة 36 الرقم 35 عين 

الشق  - 2472) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

474997

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (14

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAHARA P4L

غرض الشركة بإيجاز):)بيع و شراء)

مواد التنظيف.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عين) (35 الرقم) (36 زنقة) (( الصفاء)

البيضاء) الدار  ((2472 (- ( الشق)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: العمري عصام) السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):



عدد)5635 - 11)ر8يع ارو1))144 )2))تكتو8ر)2)2))الجريدة الرسمية   14384

العمري عصام عنوانه(ا)) السيد 
حي لال مريم بلوك)12)رقم)37 2672) 

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العمري عصام عنوانه(ا)) السيد 
حي لال مريم بلوك)12)رقم)37 2672) 

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

377I

co-working business center

KR AFFAIRES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

co-working business center

 23rue(boured(etg 3 N5 ROCHES

 NOIRES(CASA، 20230،

CASABLANCA MAROC

KR AFFAIRES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي   197 

شارع املقاومة الطابق26 الدار 

البيضاء   - 2222) البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.327525

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

2)2))تقرر حل) 17)شتنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

  KR AFFAIRES الوحيد) الشريك 

درهم) (122.222 رتسمالها) مبلغ 

وعنوان مقرها اإلجتماعي)))197)شارع)

(-( ( املقاومة الطابق26)الدار البيضاء)

(: نتيجة 1) املغرب  البيضاء) ((2222

تصفية نهائية للشركة.

 197 ( ( التصفية ب) و حدد مقر 

الدار) الطابق26) املقاومة  شارع 

البيضاء))) الدار  ((2222 (- ( ( البيضاء)

املغرب.)

و عين:
السيد(ة))عبد اللطيف)))كرون و)
 42 الزنقة) الشفاء)) عين  عنوانه(ا))
املغرب) البيضاء) ((2222    (3 الرقم)

كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم))74223.
372I

CRI MEKNES

CAFE BRAZILIA-MEK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE(OKBA(BNOU
 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

CAFE BRAZILIA-MEK  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1133 
مرجان )  - 52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52231

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((9
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CAFE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)
الشركة) .غرض  (BRAZILIA-MEK

بإيجاز):)مقهى.
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)1133 

مرجان))  - 52222)مكناس املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ( ( ( السيد فريد السامر)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حكيم العمراني))عنوانه(ا))
حفيظة) تجزئة  (1( الشقة) (34 رقم)

مرجان))  52222)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( ( ( السيد فريد السامر)
زايو) (6(922 ( امللكي) الدرك  ثكنة 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
25)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)3251.
379I

FIDUCIAIRE BAMMOU

AMCY NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et
 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
AMCY NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 1) 
طريق مهدية متجر رقم 14 اقامة 
التيسير - 14222 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) (1(
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AMCY(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.NEGOCE

غرض الشركة بإيجاز):)بيع االثاث

تاجر مستورد

نقل السلع.

عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

1))طريق مهدية متجر رقم)14)اقامة)

التيسير)-)14222)القنيطرة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الناصر غياط):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

غياط) الناصر  عبد  السيد 
 13 شقة) لبنان  زنقة  (14 عنوانه(ا))

14222)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

غياط) الناصر  عبد  السيد 
 13 شقة) لبنان  زنقة  (14 عنوانه(ا))

14222)القنيطرة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)79296.

322I

مكتب املحاسبة الفا�سي

HUB CAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة الفا�سي

1 عال1 بن عبد هللا شقة رقم 4 ، 

93222، تطوان املغرب

HUB CAM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد



14385 الجريدة الرسميةعدد)5635 - 11)ر8يع ارو1))144 )2))تكتو8ر)2)2)) 

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع علي 

يعتا والية سنتر مكتب رقم 64 - 

93242 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(7655

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 HUB (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CAM

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع عبر الشاحنات.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 - 64 علي يعتا والية سنتر مكتب رقم)

93242)تطوان املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد حمزة بوحسينة)):))12.222 

حصة بقيمة)12)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حمزة بوحسينة))عنوانه(ا))

 93242  3 رقم) السواني  ليبيا  شارع 

تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حمزة بوحسينة))عنوانه(ا))

 93242  3 رقم) السواني  ليبيا  شارع 

تطوان املغرب

تم اإليداع القانوني ب-))بتاريخ)9) 

شتنبر)2)2))تحت رقم)265).

321I

العيون استشارات

MH HÔTEL GROUPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

العيون استشارات

رقم 31 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

72222، العيون املغرب

MH(HÔTEL(GROUPE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الشهيد بوشرايا عمارة ولد الرشيد 

عقار عدد )17/191  - 72222 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

33373

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (1(

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MH (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. HÔTEL(GROUPE

القيام) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

إنجاز) السياحية.) ارنشطة  بكافة 

وملحقاتها) الفندقية  ارنشطة  كافة 

،)والتموين)،)وإدارة الفنادق)،)وإدارة)

مراكز املؤتمرات....

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الرشيد) ولد  عمارة  بوشرايا  الشهيد 

 72222  -   191(/17 عدد) عقار 

العيون املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد موالي حمدي ولد الرشيد):))

122)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)

 322 ( (: السيد محمد ولد الرشيد)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

((: ( السيدة توحجلب ولد الرشيد)
322)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)
((: الرشيد) ولد  انهى  لال  السيدة 
322)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد موالي حمدي ولد الرشيد)
12)رقم) عنوانه(ا))الحي االداري زنقة)

3) 72222)العيون املغرب.
الرشيد) ولد  محمد  السيد 
12)رقم) عنوانه(ا))الحي االداري زنقة)

3) 72222)العيون املغرب.
الرشيد)) ولد  توحجلب  السيدة 
12)رقم) عنوانه(ا))الحي االداري زنقة)

3) 72222)العيون املغرب.
الرشيد) ولد  انهى  لال  السيدة 
12)رقم) عنوانه(ا))الحي االداري زنقة)

3) 72222)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد موالي حمدي ولد الرشيد)
12)رقم) عنوانه(ا))الحي االداري زنقة)

3) 72222)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ))1)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)1)4).
32(I

NJ BUSINESS

AZID PROPRE SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX(MARINA 3EME

 ETAGE(BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE(NOUVELLE(FES، 30000،
FES maroc

AZID PROPRE SERVICE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم )52 
س تجزئة رياض الياسمين طريق 
عين الشقف فاس - 32222 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

63423

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AZID (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.PROPRE SERVICE

شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للتنظيف.
عنوان املقر االجتماعي):)رقم))52 

س تجزئة رياض الياسمين طريق عين)

الشقف فاس)-)32222)فاس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: كنبدار) عدنان  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 1222 (: كنبدار) عدنان  السيد  (

بقيمة)122)درهم.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) كنبدار  عدنان  السيد 
)52)س تجزئة رياض الياسمين) رقم)

  32222 فاس) الشقف  عين  طريق 

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) كنبدار  عدنان  السيد 
)52)س تجزئة رياض الياسمين) رقم)

  32222 فاس) الشقف  عين  طريق 

فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (13 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)1971.
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العيون استشارات

ATLANTIQUE IAAMAR
إعالن متعدد القرارات

العيون استشارات

رقم 31 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

72222، العيون املغرب

ATLANTIQUE IAAMAR «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع مكة 

طريق السمارة عمارة رقم 75 - - 

العيون املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3(397

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)26)تكتو8ر)2)2))تم اتخاذ)

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:21 رقم) قرار 

مايلي:)تفويت حصص:)تفويت السيد)

لفائدة) حصة  ( (5222 معفى) محمد 

السيد))سيدي حمد ابريه)

على) ينص  الذي  (:2( رقم) قرار 

مايلي:)تغيير الشكل القانوني للشركة)

محدودة)) مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات مسؤولية محدودة) شركة  ( الى)

ذات الشريك الوحيد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:21 رقم) بند 

مايلي:)تفويت حصص:)تفويت السيد)

لفائدة) حصة  ( (5222 معفى) محمد 

السيد))سيدي حمد ابريه)

على) ينص  الذي  (:2( رقم) بند 

مايلي:)تغيير الشكل القانوني للشركة)

محدودة)) مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات مسؤولية محدودة) شركة  ( الى)

ذات الشريك الوحيد

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)29)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)373).
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PME CONSULTING GROUP

AR COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PME CONSULTING GROUP
13 إقامة املوحدين شارع مصر م ج 

فاس ، 32222، فاس املغرب
AR COMPANY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 

بالطابق السفلي القطعة 177 تجزئة 
عزيزة زواغة - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
64(25

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((4
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AR (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COMPANY
ارشغا1) (: غرض الشركة بإيجاز)
والتصدير) والتجارة  املختلفة 
يبيع) الذي  واملتجر  واالستيراد 
بالتفصيل توابع ومعدات الصيدلية)
و8صفة عامة كل العمليات التجارية)
واملالية) العقارية  وغير  العقارية 
املتعلقة بصفة مباشرة تو غير مباشرة)

بالهدف املذكور تعاله.
متجر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بالطابق السفلي القطعة)177)تجزئة)
عزيزة زواغة)-)32222)فاس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: العلوي) رضوان  السيد 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد عبد هللا مفيد):))522)حصة)
بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد رضوان العلوي عنوانه(ا))

3)1)تجزئة زهرة املدائن)3)طريق عين)

الشقف)32222)فاس املغرب.

عنوانه(ا)) مفيد  عبد هللا  السيد 

 12212 إضافي) (1 النهضة) حي  (39(

الر8اط املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رضوان العلوي عنوانه(ا))

3)1)تجزئة زهرة املدائن)3)طريق عين)

الشقف)12212)الر8اط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (29 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)627).
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FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

ZOUBAIRI DISTRIBUTION
تعيين تعضاء)مجلس اإلدارة

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 

الكريم الخطابي،عمارة مركز تعما1 

جليز،  الطابق الثالث، مكتب رقم 

1) ، 42222، مراكش املغرب

 ZOUBAIRI DISTRIBUTION

«شركة  املساهمة»

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

 - III 6) املنطقة الصناعية الجديدة

مراكش املغرب.

«تعيين عضو في مجلس اإلدارة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2255

العادي) العام  الجمع  بمقت�سى 

تقرر) ((2(2 شتنبر) (29 في) املؤرخ 

تعيين عضو جديد في مجلس اإلدارة)

خال1 السنوات املالية التالية:)

اجتماع) غاية  إلى  الباقية  املدة  (-

الجمعية العامة العادية التي ستبت)

املختتمة) املالية  السنة  في حسابات 

بتاريخ)23/31/))2)

ارشخاص الطبيعيون:)

السيد(ة))هشام مزيان بصفته(ا))

والكائن) االدارة  مجلس  في  عضو 

31،إقامة) رقم) ڤيال  ب:) عنوانه(ا))

 42222 لبنان) باب  بريستيجيا 

مراكش املغرب

ارشخاص املعنويون:)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

25)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)3)1162.
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ديوان ارستاذ صالح تويجر

UBIFLOW MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ديوان ارستاذ صالح تويجر

كريسطا1 -3 الطابق السفلي، ب 

26، شارع سيدي محمد بن عبد هللا 

، 2122)، الدار البيضاء املغرب

UBIFLOW MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي )1 شارع 

علي عبد الرزاق الطابق الرابع - 

2122) الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(3((9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)15)يونيو)2)2))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

شارع علي عبد الرزاق الطابق) (1(»

البيضاء) الدار  ((2122 (- الرابع)

 3 كريسطا1) «مارينا  إلى) املغرب»)

الطابق) هللا  عبد  بن  محمد  شارع 

السفلي مكتب رقم)26 - 2122))الدار)

البيضاء))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749219.
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PREMIUM FINANCE

ADERFI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ADERFI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 492 
الطابق ) د رقم 3 الحي الصناعي 
سيدي غانم - 42222 مراكش 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.94275

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)23)شتنبر)2)2))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الحي) (3 د رقم) (( الطابق) (492 «رقم)
 42222 (- غانم) سيدي  الصناعي 
ج)  «متجر  إلى) املغرب») مراكش 
الطابق االر�سي التيسير رقم)2)))سيدي)

غانم)-)42222)مراكش))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
29)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)116165.
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(G DISTRIBUTION ET SERVICES

MAB MILLENIUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

(G DISTRIBUTION ET SERVICES
 AV(LALLA(YACOUT 5 EME 39
ETG(APPT(D ، 20000، الدار 

maroc البيضاء
MAB MILLENIUM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : زاوية 
شارع عبد املومن و زنقة سمية، 
إقامة شهرزاد 3 الطابق 4 الرقم 

2) النخيل زاوية شارع عبد املومن 
و زنقة سمية، إقامة شهرزاد 3 

الطابق 4 الرقم 2) النخيل 2342) 
الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.392563
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2)2))تقرر حل) 12)شتنبر) املؤرخ في)
ذات) شركة  (MAB MILLENIUM
رتسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (1(.222
اإلجتماعي زاوية شارع عبد املومن و)
زنقة سمية،)إقامة شهرزاد)3)الطابق)
النخيل زاوية شارع عبد) ((2 الرقم) (4
إقامة شهرزاد) املومن و زنقة سمية،)
النخيل) ((2 الرقم) (4 الطابق) (3
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) ((2342
نضرا) الشركة  إستمرار  إلستحالة 

إلغالق في فترة إنتشار الو8اء.
و عين:

و) الناصري  ( مراد) السيد(ة))
ارلو�سي) اإلمام  زنقة  ((6 عنوانه(ا))
الدار) ((2222 بوركون) (16 الشقة)
البيضاء)املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
زاوية) وفي  ((2(2 شتنبر) (12 بتاريخ)
سمية،) زنقة  و  املومن  عبد  شارع 
الرقم) (4 الطابق) (3 شهرزاد) إقامة 
الدار البيضاء) ((2342 (- النخيل) ((2

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749351.
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صـــودفـــيــر الــبــوغـــأز

صـــودفـــيـــر الـــبـــوغـــاز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام ارسا�سي للشركة

صـــودفـــيــر الــبــوغـــأز
املنطقة الصناعية كزناية  رقم 

94)  ص.ب 14565 طنجة البرانص 
طــنــحــة، 92122، طــنــحــة املغرب
صـــودفـــيـــر الـــبـــوغـــاز «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: املنطقة 
الصناعية كزناية رقم 94)  ص.ب 
14565 طنجة البرانص - 92122 

طــنــحــة املغرب.
«مالءمة النظام ارسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(3419
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) ((2(2 يوليوز) (15 في) املؤرخ 
للشركة) ارسا�سي  النظام  مالءمة 
مالئمة املقر) مع مقتضيات القانون:)
مع) ( الشركة) رتسما1  و  االجتماعي 
املحاضر املبرمة))و استمرارية التسيير)

من طرف السيدان)
-)دبـــون ســعــيــد
-)دبــــون العربي)

ملدة غير محددة)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
غشت) (1( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2)2))تحت رقم)33242).
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Société WAMSA

ASMAZGH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

Société WAMSA
 BP 7345 AL(FIDIA، 80060،

Agadir MAROC
ASMAZGH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : دوار 
تاسيال ماسة اشتوكة تيت باها 

)2745 ماسة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.19231

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) ((2(2 2))مارس) املؤرخ في)
مسؤولية) ذات  شركة  (ASMAZGH
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (122.222 رتسمالها)
مقرها اإلجتماعي دوار تاسيال ماسة)
ماسة) (2745( باها) تيت  اشتوكة 

املغرب نتيجة لتصفية قبل ارجل.

و عين:

و) توبغاج  ( خديجة) السيد(ة))

 2745( ماسة) تاسيال  عنوانه(ا))

ماسة املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

دوار) وفي  ((2(2 مارس) ((2 بتاريخ)

باها) تيت  اشتوكة  ماسة  تاسيال 

)2745)ماسة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

22)تكتو8ر) )بتاريخ) االبتدائية بانزكان)

2)2))تحت رقم)1712.
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خبرة))الشرق

GOLDICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

خبرة  الشرق

49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 

املدينة شقة رقم 3 بركان 49 شارع 

البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 

شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب

GOLDICE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي  43شارع 

اليرموك تجزئة الحباني حي ارمل 

بركان - 63322 بركان املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5377

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) ((2(2 تكتو8ر) (2( في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

GOLDICE))مبلغ رتسمالها)122.222 

اإلجتماعي)) مقرها  وعنوان  درهم 

43شارع اليرموك تجزئة الحباني حي)

بركان املغرب) (63322 (- ارمل بركان)

نتيجة 1):)عدم التوصل الى اتفاق مع)

الشركات االجنبية من اجل تمثيلها في)

املغرب.
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و حدد مقر التصفية ب))43شارع)
ارمل) حي  الحباني  تجزئة  اليرموك 

بركان)-)63322)بركان املغرب.)
و عين:

السيد(ة))حميد))صالح و عنوانه(ا)))
43شارع اليرموك تجزئة الحباني حي)
املغرب) بركان  (63322 بركان) ارمل 

كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (29 بتاريخ) ( االبتدائية ببركان)

2)2))تحت رقم)427.
39(I

صــــــودفـــيـــر

صـــودفــيــر
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسما1 الشركة

صــــــودفـــيـــر
املنطقة الصناعية عين الدالية 
الكبيرة  كلم 5)  ص.ب 14565  
طنجة البرانص ، 92122، طنجة 

املغرب
صـــودفــيــر شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية عين الدالية الكبيرة  كلم 
5)  ص.ب 14565  طنجة البرانص 

املنطقة الصناعية عين الدالية 
الكبيرة  كلم 5)  ص.ب 14565  
طنجة البرانص 92122 طنجة 

املغرب.
رفع رتسما1 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.14(27

العام) الجمع  بمقت�سى 
دجنبر) ((2 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) رتسما1  رفع  تم  ((219
درهم») (1(.222.222» قدره) بمبلغ 
إلى) درهم») (6.222.222» من) تي 
طريق) عن  درهم») (12.222.222»
الشركة) ديون  مع  مقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((3 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)695)3).

393I

صــــــودفـــيـــر

صـــودفــيــر

شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام ارسا�سي للشركة

صــــــودفـــيـــر

املنطقة الصناعية عين الدالية 

الكبيرة  كلم 5)  ص.ب 14565  

طنجة البرانص ، 92122، طنجة 

املغرب

صـــودفــيــر «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: املنطقة 

الصناعية عين الدالية الكبيرة  كلم 

5)  ص.ب 14565  طنجة البرانص - 

92122 طنجة املغــرب.

«مالءمة النظام ارسا�سي للشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.14(27

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تقرر) ((219 دجنبر) ((2 في) املؤرخ 

للشركة) ارسا�سي  النظام  مالءمة 

تحيين املقر) مع مقتضيات القانون:)

االجتماعي للشركة

تحيين الرتسما1 للشركة)

تحيين الئحة الشركاء

ذلك) و  الشركة  مسيري  تحيين 

ياستمرارية تسيير الشركة من طرف)

السيدان)

-)العربي دبــون

-)ســـعـــيـــد دبــون)

وذلك ملدة غير محددة.)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يوليوز) ((3 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)695)3).

394I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

موزة بلدينغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاوية  شارع محمد الخامس و شارع 

ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

92222، طنجة املغرب

موزة بلدينغ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة دالية 

رقم ) مكرر  - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

122629

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((5

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

موزة) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بلدينغ.

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

92222)طنجة) (- ( مكرر) (( دالية رقم)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 42 ( (: السيد امحمد ايت ابراهيم)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 32 ( (: ( السيد مراد ايت ابراهيم)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 (2 ( (: ( السيد سعيد ايت ابراهيم)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد يوسف ايت ابراهيم)):))12 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

ابراهيم) ايت  امحمد  السيد 

الخضراء) املسيرة  شارع  عنوانه(ا))

 111 الشقة) (2 ط) حمزة  إقامة  (39

92222)طنجة املغرب.

ابراهيم)) ايت  مراد  السيد 

شارع موالي يوسف زنقة) عنوانه(ا))

مانكولياس إقامة تهليل طابق)9)شقة)

46 92222)طنجة املغرب.

ابراهيم)) ايت  سعيد  السيد 

عنوانه(ا))شارع املسيرة الخضراء)39 
 92222  111 رقم) (2 إقامة حمزة ط)

طنجة املغرب.

ابراهيم)) ايت  يوسف  السيد 

عنوانه(ا))شارع املسيرة الخضراء)39 

 92222  111 ش) (2 إقامة حمزة ط)

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) الخطابي  السيد جواد 
 92222 ( املالية) عمارة  طهران  زنقة 

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (22 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)34564).

395I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

بورطيل أفريكا
إعالن متعدد القرارات

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زاوية  شارع محمد الخامس و شارع 

ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

92222، طنجة املغرب

بورطيل تفريكا «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 123 شارع 

ولي العهد مركز انريا الطابق ارر�سي 

مكتب رقم 13  - - طنجة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(6929
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بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((2(2 29)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيد محمد بنعياد مسيرا))إلى)

جانب السيد عبد العزيز النصيري
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
إللزام) كاف  املسيرين  تحد  توقيع 

الشركة تجاه ارغيار
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
الشركاء) غير  املسيرين  صالحيات 
للقيود املنصوص عليها في) ( خاضعة)

البند رقم)14 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:13 ( ( رقم) بند 
العزيز) عبد  (: الشركة) مسيرا  مايلي:)

النصيري و))محمد بنعياد)
على) ينص  الذي  (:14 رقم) بند 
صالحيات) على  قيود  فرض  مايلي:)

املسير غير الشريك)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (29 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)34597).

396I

secotrages snc

 STE BELAYACHI
PLOMBERIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

secotrages snc
رقم ) زنقة ادريس الياموري بالعربي 

وجه عروس مكناس ، 52222، 
مكناس املغرب

 STE BELAYACHI PLOMBERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : الزنقة 1 
درب 19 رقم 127 االنارة  مكناس - 

52222 مكناس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.351(3

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)25)تكتو8ر)2)2))تقرر حل)
 STE BELAYACHI PLOMBERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
رتسمالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها) وعنوان  درهم  (122.222,22
اإلجتماعي الزنقة)1)درب)19)رقم)127 
مكناس) (52222 (- مكناس) ( االنارة)

املغرب نتيجة الملنافسة).
و عين:

و) بالعيا�سي  ( محمد) السيد(ة))
رقم) (19 درب) (1 الزنقة) عنوانه(ا))
127)االنارة))مكناس)52222)مكناس)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)25)تكتو8ر)2)2))وفي الزنقة)1 
(- مكناس) ( االنارة) (127 رقم) (19 درب)

52222)مكناس املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
29)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)573.
397I

ANOIR(&(ASSOCIES

M-SPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANOIR & ASSOCIES
 Espace(Riad(Fès, 10 rue(Lalla

 Aicha, appartement(N° 16 Fès،
30000، fes(Maroc

M-SPORT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 44 شارع 
محمد  السالوي 32222 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
63923

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (29
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.M-SPORT
بيع) ( (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السلع الرياضية بالتجزئة
-)استيراد وتصدير.

 44 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
32222)فاس) )السالوي) شارع محمد)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 122 ( (: العطماني) تحمد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد تحمد العطماني عنوانه(ا))
شارع ابن بطوطة حي واد فاس) (35

32222)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد تحمد العطماني عنوانه(ا))
شارع ابن بطوطة حي واد فاس) (35

32222)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((2 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)374).
392I

TGE FIDUS

GRILLADE RIAD AL ALIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

TGE FIDUS
حي الوحدة رقم 162 ، 2222)، 

املحمدية املغرب
GRILLADE RIAD AL ALIA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 147 
رياض السالم املحمدية - 2232) 

املحمدية املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2345

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) ((2(2 تكتو8ر) (2( في) املؤرخ 

 GRILLADE RIAD AL ALIA حل)

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)

وعنوان) درهم  (122.222 رتسمالها)

147)رياض السالم) مقرها اإلجتماعي)

2232))املحمدية املغرب) (- املحمدية)

نتيجة لتوقف نشاط الشركة.

و عين:

امزيان و) ( عبد الواحد) السيد(ة))

 (2232   ( حي لكريني) (32 عنوانه(ا))

(ة)) كمصفي) املغرب  املحمدية 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 147 وفي) ((2(2 تكتو8ر) (2( بتاريخ)

 (2232 (- املحمدية) السالم  رياض 

املحمدية املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)49)1.

399I

Synergie(Experts

EARTH HOME

شركة ذات املسؤولية املحدودة

استمرار نشاط الشركة

EARTH HOME

العام) الجمع  قرار  بموجب 

يوليوز2)2)،) (31 بتاريخ) االستثنائي 

املحدودة) الشركة  قررشركاء)

EARTH HOME(املسؤولية

 122.222 قدره) رتسما1  ذات 

درهم،)مقرها االجتماعي ب)49،)زنقة)

الدار) غوتييه،) حي  جوريس،) جون 

البيضاء)واملسجلة بالسجل التجاري)

ملا) وطبقا  (،394291 الرقم) تحت 

تنص عليه املادة)26)من قانون)5-96 

بمواصلة) (،1997 فبراير) (13 بتاريخ)

نشاط الشركة.
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القانوني) اإليداع  تنفيذ  تم 
في) باملحكمة التجارية بالدار البيضاء)

2)2)/7/22))تحت الرقم)))719.
لالستخراج واملرجعية.

422I

LK CONSULTING SARL

CREATIVE PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CREATIVE PROMO»SARL A.U»
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
ارسا�سي) القانون  (((/21/(2(2
مميزاتها) تعاله،) املذكورة  للشركة 

كالتالي):
ارهداف):))-)اإلنعاش العقاري

و) العقاري  الشراء) و  -البيع  (
ارشغا1 املختلفة))

املقر اإلجتماعي حي احريق شارع)
املنبةالطابق االو1 رقم))،)مرتيل)).

املدة):)حددت في)99)سنة)،)ابتداءا)
من تاريخ تأسيسها).

رتس املا1):)حدد في مبلغ)122.222 
حصة) (1222 إلى) مقسم  (، درهم)
مرقمة من فئة)122)درهم لكل واحدة)

موزعة على الشكل التالي):
-السيد عزيز الطيار)1222)حصة))

املجموع):))1222))حصة))
املسير:)*)السيد عزيز الطيار))))))))))))))))
تبت)2دئ) (: اإلجتماعية) السنة 
من فاتح يناير و تنتهي في)31)ديسمبر.

باملحكمة) تم  القانوني:) اإليداع 
بتاريخ)) بتطوان  ( االبتدائية)
 .((3 رقم) 2)2)/)25/2.تحت 

السجل التجاري رقم6431) .
421I

Synergie(Experts

EARTH HOSPITALITY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استمرار نشاط الشركة

Synergie(Experts
49, زنقة جون جورس, حي غوتييه ، 

2262)، الدار البيضاء املغرب
EARTH HOSPITALITY «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي: 197، 
تقاطع الزرقطوني و زنقة شالة، 
املكتب 7 - 2222) الدار البيضاء 

املغرب.
«استمرار نشاط الشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.354227

العام) الجمع  قرار  بموجب 
يوليوز2)2)،) (31 بتاريخ) االستثنائي 
املحدودة) الشركة  قررشركاء)

املسؤولية
EARTH HOSPITALITY

 122.222 قدره) رتسما1  ذات 
(،197 ب) االجتماعي  مقرها  درهم،)
شالة،) زنقة  و  الزرقطوني  تقاطع 
واملسجلة) البيضاء) الدار  (،7 املكتب)
الرقم) تحت  التجاري  بالسجل 
354227،)وطبقا ملا تنص عليه املادة)
26)من قانون)96-5)بتاريخ)13)فبراير)

1997،)بمواصلة نشاط الشركة.
القانوني) اإليداع  تنفيذ  تم 
في) باملحكمة التجارية بالدار البيضاء)

2)2)/7/22))تحت الرقم)3)719.
لالستخراج واملرجعية.

42(I

Conseco(Africa

RNB FLOOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Conseco(Africa
 Rue(El(Yarmouke(RDC(N°1 ، 4
20050، CASABLANCA(MAROC

RNB FLOOR  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 412 شارع 
الزرقطوني إقامة الحمد الطابق 1 
الرقم 1 الدار البيضاء.  - 2242) 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
46(549

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 يونيو) (1(

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 RNB (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. FLOOR

طالء) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الصناعية) واررضيات  اررصفة 

واررضيات بتشطيبات مصقولة مع)

دمج مقوى السطح باللون الطبيعي)

مع قياس عا1ٍ) (، تو مع صبغة اللون)

ومقاومة للماء

-)توريد مواد البناء.

-)تجارة مواد البناء.

-)ارشغا1 واملباني العامة.

-استيراد وتصدير.)؛

-)شراء)و8يع العقارات.

املمتلكات) وإدارة  إدارة  (-

والعقارات.

والتخطيط) التقييم  (-

واالستشارات العقارية.

-)املشاريع الهندسية.

املعمارية) الخدمات  تقديم  (-

والهندسية.

على) الضرائب  وفرض  -إدارة 

مواقع وتعما1 البناء)؛

جميع) في  الشركة  مشاركة  (-

تو) املنشأة  الشركات  تو  الشركات 

املزمع إنشاؤها

يرتبط بشكل مباشر تو غير مباشر)

(، بأي وسيلة) (، لغرض الشركة وهذا)

على وجه الخصوص

تو) جديدة  شركات  إنشاء)

تو) اندماج  عمليات  تو  مساهمات 

تحالفات تو مشاريع مشتركة)؛.

عنوان املقر االجتماعي):)412)شارع)

 1 الطابق) الحمد  إقامة  الزرقطوني 

 (2242 (- ( البيضاء.) الدار  (1 الرقم)

الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

1.222.222)درهم،)مقسم كالتالي:

بابتيستا) نيفيس  داس  السيد 

122)درهم) 122)حصة بقيمة) ( روي):)

للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد داس نيفيس بابتيستا روي))

عنوانه(ا))القطب الحضري النواصر)

البيضاء) الدار  (1 طابق) (195 رقم)

42)2))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد داس نيفيس بابتيستا روي))

عنوانه(ا))القطب الحضري النواصر)

البيضاء) الدار  (1 طابق) (195 رقم)

42)2))الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2)2))تحت رقم)1)7366.

423I

SOUHAL CONSULTING

ADM ALUMINIUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM

 EL(MELLAK 82-A(APPT 14

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

ADM ALUMINIUM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : املكتب 

رقم 1 الطابق االر�سي رقم 19 عين 

مزوار  - 42222 مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.966(7
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((2(2 21)مارس) املؤرخ في)

ذات) شركة  (ADM ALUMINIUM

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

 122.222 رتسمالها) مبلغ  الوحيد 

اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 

املكتب رقم)1)الطابق االر�سي رقم)19 

عين مزوار))-)42222)مراكش املغرب)

نتيجة السباب شخصية).

و عين:

و) ( ايت داوود) ( مروان) السيد(ة))

مراكش) (42222 مراكش) عنوانه(ا))

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

وفي املكتب) ((2(2 مارس) (21 بتاريخ)

عين) (19 الطابق االر�سي رقم) (1 رقم)

مزوار))-)42222)مراكش املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

27)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)116226.

424I

LK CONSULTING SARL

AKT-MAIL CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AKT-MAIL»

CONSULTING»SARL

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

ارسا�سي) القانون  (25/29/(2(2

مميزاتها) تعاله،) املذكورة  للشركة 

كالتالي):

ارهداف):))-)البرمجة املعلماتي

-تصدير و استيراد))

املقر اإلجتماعي ملتقى شارع موالي)

رقم) تاشفين  ابن  يوسف  و  العباس 

93)شقة)3 - 93222)تطوان املغرب.

املدة):)حددت في)99)سنة)،)ابتداءا)

من تاريخ تأسيسها).

رتس املا1):)حدد في مبلغ)122.222 

حصة) (1222 إلى) مقسم  (، درهم)

مرقمة من فئة)122)درهم لكل واحدة)

موزعة على الشكل التالي):

-السيد محمد تمين القاسمي)52) 

حصة))

-السيد تكتاو تسامة)52))حصة))

-السيد سلوان بال1)52))حصة))

 (52 عثمان) البرادعي  -السيد 

حصة))

املجموع):))1222))حصة))

تمين) محمد  السيد  (* املسيرون:)

القاسمي و تكتاو تسامة)))))))))))))))))

من) تبتدئ  (: اإلجتماعية) السنة 

فاتح يناير و تنتهي في)31)ديسمبر.

باملحكمة) تم  القانوني:) اإليداع 

بتاريخ) بتطوان  ( االبتدائية)

 .46(( رقم) 2)2)/9/29).تحت 

السجل التجاري رقم7661) .

425I

MOHAMED EL KHATTABI

 STE ALUM EL MOURABET

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

محمد الخطابي 

شارع ارندلس عمارة ارحباس 

الحسيمة 222)3

 STE ALUM EL MOURABET

SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد وعنوان مقرها 

ملتقى شارع املسيرة الخضراء رقم 

75 و شارع طارق بن زياد ترجيست 

353)3 الحسيمة
رقم التقييد في السجل التجاري : 55

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (27

الشريك) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد باملميزات التالية)

ذات) شركة  (: ( الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد)

عند) :متبوعة  الشركة) تسمية 

االقتضاء)بمختصر تسميتها)

 STE ALUM EL MOURABET

SARL A.U

غرض الشركة بإيجاز:

مقاو1 االليمنيوم

الشركة:درهم) ما1  رتس  مبلغ 

122222.22

مسير الشركة)):)محمد املرابط

:)دوار ايت عي�سى سيدي) ( عنوانه)

بوتميم ترجيست الجسيمة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ) بتارجيست  االبتدائية 

شتنبر)2)2)

426I

CABINET CRCOM

TRAV CLIM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET CRCOM

 AV(GHASSAN  KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM  3eme(ETAGE(V.N(FES

FES ،30000 ، اململكة املغر8ية

TRAV CLIM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة ) 

فدوى بنسودة فاس - 32222 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

642(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRAV (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CLIM

(- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

(، للتدفئة) (، الصحية) التركيبات 

متساوي الحرارة)،)العز1 الحراري)،)تو)

املدخن الصناعي.

التكييف) تجهزة  و8يع  شراء) (-

والتبريد.

 ( تجزئة) (: عنوان املقر االجتماعي)

فاس) (32222 (- فدوى بنسودة فاس)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الصمد خريش):))522 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد رضوان الحمام�سي):))522 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

خريش) الصمد  عبد  السيد 

سيدي) إفني  شارع  (64 عنوانه(ا))

ابراهيم فاس)3222)فاس املغرب.

الحمام�سي) رضوان  السيد 

 ( بلوك) (( زنقة) (9 رقم) عنوانه(ا))

 3222 فاس) املرجة  بوظهر  سيدي 

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

خريش) الصمد  عبد  السيد 

سيدي) إفني  شارع  (64 عنوانه(ا))

ابراهيم فاس)3222)فاس املغرب

الحمام�سي) رضوان  السيد 

 ( بلوك) (( زنقة) (9 رقم) عنوانه(ا))

 3222 فاس) املرجة  بوظهر  سيدي 

فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (32 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)5)4).

427I
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KELAA CONSULTING

BROUMITEX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KELAA CONSULTING

 N° 11 Avenue(Mohammed(V

 1er(Étage ، 43000، El(kelaa(des

Sraghna maroc

BROUMITEX SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس  الطابق االو1  قلعة 

السراغنة  43222 قلعة السراغنة  

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4173

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BROUMITEX SARL

في) تاجر  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ادوات الخياطة بالجملة)

االستيراد والتصدير).

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

محمد الخامس))الطابق االو1))قلعة)

السراغنة)) قلعة  (43222 ( السراغنة)

املغرب).

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: ( السيد عبد الكبير نكيل)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد مبارك نكيل)):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد الكبير نكيل))عنوانه(ا))
الحدرة) سكورة  هللا  عبد  اوالد  دوار 
بن) (43152 ( جرير) بن  اتميم  اوالد 

جرير))املغرب).
عنوانه(ا)) ( نكيل) مبارك  السيد 
الحصار سكورة) اوالد عبد هللا  دوار 
الحدرة اوالد اتميم بن جرير))43152 

بن جرير))املغرب).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( نكيل) مبارك  السيد 
الحصار سكورة) اوالد عبد هللا  دوار 
الحدرة اوالد اتميم بن جرير))43152 

بن جرير))املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة))بتاريخ)26 
تكتو8ر)2)2))تحت رقم)2)2)/2)).
422I

KELAA CONSULTING

K D S FOOD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KELAA CONSULTING
 N° 11 Avenue(Mohammed(V

 1er(Étage ، 43000، El(kelaa(des
Sraghna maroc

K D S FOOD SARL  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار ادراوة 
جماعة ازنادة  قلعة السراغنة  
43222 قلعة السراغنة  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4121
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((3
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 K D S (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. FOOD SARL
في) ( تجارة) (: غرض الشركة بإيجاز)

الفواكه الجافة بالجملة)

و االستيراد والتصدير).

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ادراوة جماعة ازنادة))قلعة السراغنة))

43222)قلعة السراغنة))املغرب).

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 322 ( (: الرائيس) عصام  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

الحر)) الزهراء) فاطيمة  السيدة 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (722 ( (:

للحصة.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عصام الرائيس عنوانه(ا))

حي النخلة)1)رقم)223) 43222)قلعة)

السراغنة))املغرب).

الحر)) الزهراء) فاطيمة  السيدة 

 (223 رقم) (1 النخلة) حي  عنوانه(ا))

43222)قلعة السراغنة املغرب).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة):

السيد عصام الرائيس عنوانه(ا))

حي النخلة)1)رقم)223) 43222)قلعة)

السراغنة))املغرب.)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة))بتاريخ)27 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)2)2)/34).

429I

MARCHICA CONSEIL

 AROMANO IMPORT

EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL

44 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظور. ، 222)6، الناظور 

املغرب

 AROMANO IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اوالد 
بوطيب الناظور - 232)6 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2623

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AROMANO IMPORT EXPORT

 .1 (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التصدير و االستيراد.

:)حي اوالد) عنوان املقر االجتماعي)
الناظور) (6(232 (- الناظور) بوطيب 

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 422 ( (: السيد حفيظ العثمماني)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 422 ( (: العثماني) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد مراد العثماني):))22))حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

العثمماني) حفيظ  السيد 
الناظور) بويزرزارن  حي  عنوانه(ا))

232)6)الناظور املغرب.

السيد يوسف العثماني عنوانه(ا))

 6(232 الناظور) بويزرزارن  حي 

الناظور املغرب.

عنوانه(ا)) العثماني  مراد  السيد 

 6(232 الناظور) بويزرزارن  حي 

الناظور املغرب.
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والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العثمماني) حفيظ  السيد 

الناظور) بويزرزارن  حي  عنوانه(ا))

232)6)الناظور املغرب

السيد يوسف العثماني عنوانه(ا))

 6(232 الناظور) بويزرزارن  حي 

الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)19)3.

412I

بريكوتري طــنــجــس

بريكــــوتري طـــــنـــجـــس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

بريكوتري طــنــجــس

تجزئة طــريق الســوانــي )1  زنقة 

2)1 رقم 15 قطغة رقم 3 ، 92222، 

طنجة املغرب

بريكــــوتري طـــــنـــجـــس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي جماعة 

البحراويين دوار الخرب طريق تطوان  

عين مشالوة كلم 9 - 92222 طنجة 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42935

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)14)مارس)2)2))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الخرب) دوار  البحراويين  «جماعة 

 -  9 عين مشالوة كلم) ( طريق تطوان)

«تجزئة) إلى) املغرب») طنجة  (92222
طــريق السواني))1)زنقة)2)1)رقم)15 

قطعة)3 - 92222)طنجة))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (23 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2)2))تحت رقم)3)2)3).

411I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

GIOVANNI RELAIS RABAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
)6 شارع سيدي عبد الرحمان ، 
22)2)، الدار البيضاء املغرب

GIOVANNI RELAIS RABAT شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي )1 ساحة 
العيون الطابق ارر�سي - 12292 

الر8اط املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.133929

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((2(2 يناير) ((1 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( (GIOVANNI RELAIS RABAT
وعنوان) درهم  (122.222 رتسمالها)
ساحة العيون) (1( مقرها اإلجتماعي)
الر8اط) (12292 (- ارر�سي) الطابق 
قرر الجمع العام) (: املغرب نتيجة 1)
الحل املسبق للشركة نظرا لإلخفاق)
االجتماعي) الغرض  تحقيق  في 
تمام) صعو8ات  ووجود  للشركة،)
استمرار هذا النشاط،)وفقا للبند)34 

من القانون ارسا�سي..
و حدد مقر التصفية ب))1)ساحة)
 12292 (- ارر�سي) الطابق  العيون 

الر8اط املغرب.)
و عين:

خياطي حسيني) ( جواد) السيد(ة))
عبد) سيدي  شارع  (6( عنوانه(ا)) و 
البيضاء) الدار  ((2222 ( الرحمان)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (22 بتاريخ) ( التجارية بالر8اط)

2)2))تحت رقم)127497.

41(I

FISCALITY CONSULTING CENTER

KOLOK
عقد تسيير حر رصل تجاري

 (ارشخاص املعنويون)
عقد تسيير حر رصل تجاري

KOLOK

قي) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)

 KOLOK تعطى) ((2(2 شتنبر) (21

املسجل بالسجل التجاري).)باملحكمة)

التجارية بمراكش حق التسيير الحر)

متجر) ب  الكائن  التجاري  لألصل 

32)شارع عبد الكريم) 14)عمارة) رقم)

 42222 (- مراكش) كيليز,) الخطابي 

مراكش املغرب لفائدة)LE UN 1))ملدة)

5)سنة تبتدئ من)21)شتنبر)2)2))و)

تنتهي في)31)غشت)5)2))مقابل مبلغ)

شهري قيمته)222.)4)درهم.

413I

مستامنة شامة

NOURRITURZI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم )14 الطابق االو1 

الناظور شارع املسيرة رقم )14 

الطابق االو1 الناظور، 222)6، 

الناظور املغرب

NOURRITURZI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

عماد  لت رقم 126 الناظور - 

222)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2737

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((2

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NOURRITURZI

غرض الشركة بإيجاز):)استيراد و)

توزيع املواد الغذائية)

استيراد و توزيع البضائع).

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

عماد))لت رقم)126)الناظور)-)222)6 

الناظور املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

522)حصة) ( (: السيد زكرياء)قوبع)

بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: السيد عبد الكريم قوبع)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 52222 (: قوبع) زكرياء) السيد  (

بقيمة)122)درهم.

السيد عبد الكريم قوبع):)52222 

بقيمة)122)درهم.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) قوبع عنوانه(ا)) السيد زكرياء)

126)الناظور) املطار تجزئة عماد رقم)

222)6)الناظور املغرب.

السيد عبد الكريم قوبع عنوانه(ا))

 51 رقم) (54 ايلو) اوندا  املطار  حي 

الناظور)222)6)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حي) قوبع عنوانه(ا)) السيد زكرياء)

126)الناظور) املطار تجزئة عماد رقم)

222)6)الناظور املغرب

السيد عبد الكريم قوبع عنوانه(ا))

 51 رقم) (54 ايلو) اوندا  املطار  حي 

الناظور)222)6)الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)4))3.

414I
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مستامنة شامة

RACHALOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم )14 الطابق االو1 

الناظور شارع املسيرة رقم )14 
الطابق االو1 الناظور، 222)6، 

الناظور املغرب
RACHALOM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

عاريض مجموعة 344-345 الناظور 
الناظور 222)6 الناظور املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12723

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)4))شتنبر)2)2))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 344-345 مجموعة) عاريض  «حي 
الناظور) (6(222 الناظور) الناظور 
الناظور) (1 ( إلى)«حي عاريض) املغرب»)

- 222)6)الناظور))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)69)3.
415I

KELAA CONSULTING

JAMORKAS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KELAA CONSULTING
 N° 11 Avenue(Mohammed(V

 1er(Étage ، 43000، El(kelaa(des
Sraghna maroc

JAMORKAS SARL AU  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

السبت جماعة  اوالد الكرن  قلعة 
السراغنة  43222 قلعة السراغنة  

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4(25

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. JAMORKAS SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):)وسيط في))

تحويل االموا1 والخدمات املالية))

متعدد العما1)

اللوازم املكتبية).

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

قلعة) ( الكرن) اوالد  ( السبت جماعة)

السراغنة)) قلعة  (43222 ( السراغنة)

املغرب).

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( السيد جما1 العمراني)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد جما1 العمراني))عنوانه(ا))

القلعة)) الكرن  اوالد  السبت  دوار 

43222)قلعة السراغنة))املغرب).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد جما1 العمراني))عنوانه(ا))

القلعة)) الكرن  اوالد  السبت  دوار 

43222)قلعة السراغنة))املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة))بتاريخ))1 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)2)2)/52).

416I

FLASH ECONOMIE

RESILIENCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما1 الشركة

RESILIENCE
 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رتسمالها:52.222) درهم
الطابق 1 الشقة رقم 3 

ماتينيون,سيدي معروف -  الدار 
البيضاء , IIمقرها اإلجتماعي: 5 

كولين 
 RC: N °144.037  CASABLANCA

-  I.F:N°02203366
العادية) الغير  القرارات  بموجب 
،قرر) ((2(2 شتنبر) (12 في) املؤرخة 

الشريك الوحيد ما يلي
)رفع رتسما1 الشركة بمبلغ قدره)
 (52.222 درهم تي من) (3.122.222
درهم إلى)3.432.222)درهم من خال1)
بقيمة) جديد  سهم  (31.222 إنشاء)
طريق)) عن  (، منها) لكل  درهم  (122
الشركة) ديون  مع  مقاصة  إجراء)

املحددة املقدار و املستحقة
7)من النظام) و) (6 تعديل الفصل)
ارسا�سي للشركة املتعلق باملساهمات)

و رتس املا1 اإلجتماعي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749136
417I

HASMAL AGRO SARL

HASMAL AGRO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

  HASMAL AGRO SARL
رقم 3), إقامة عثمان زنقة واد 

املخازن املدينة الجديدة مكناس 
املغرب

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) ((5
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة

 HASMAL الشركة:) تسمية 

AGRO SARL)متبوعة عند االقتضاء)

بمختصر تسميتها)

غرض الشركة بإيجاز:)االستغال1)

الفالحي)

رقم التقييد في السجل التجاري:)

52717

 ,(3 رقم) االجتماعي:) املقر  عنوان 

إقامة عثمان زنقة واد املخازن املدينة)

الجديدة مكناس)

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

درهم،) (12.222 و مبلغ رتسمالها:)

مقسم كالتالي:

احمد) اوزليم  للسيد  حصة  ((2

بقيمة)122درهم للحصة؛

فاضل) للسيدة  حصص  (12

فاطمة بقيمة)122)درهم للحصة؛

يونس) عاللي  للسيد  حصة  ((5

بقيمة)122)درهم للحصة؛

خالد) عاللي  للسيد  حصة  ((5

بقيمة)122درهم للحصة؛

اوزليم) للسيدة  12حصص 

للحصة) 122درهم  بقيمة) حسناء)

اوزليم مالك) حصص للسيدة  و12)

بقيمة)122)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):)

عنوانه) احمد  اوزليم  السيد 

6)،شارع مكة،) إقامة افينيون)،)فيال)

البيضاء) الدار  ((2152 كاليفورنيا)

املغرب.)

عنوانه) فاطمة  فاضل  السيدة 

6)،شارع مكة،) إقامة افينيون)،)فيال)

البيضاء) الدار  ((2152 كاليفورنيا)

املغرب.)

رقم) عنوانه  خالد  عاللي  السيد 

19،)زنقة الفقيه القري حي السعادة)

52222)مكناس املغرب.
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السيد عاللي يونس عنوانه رقم)9،)
رياض ارندلس القصبة حي الرياض)
السيدة) املغرب.) الر8اط  (12122
اوزليم حسناء)عنوانه إقامة افينيون)
كاليفورنيا) مكة،) 6،شارع  فيال) (،

2152))الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه) مالك  اوزليم  السيدة 
6،شارع مكة،) فيال) (، إقامة افينيون)
البيضاء) الدار  ((2152 كاليفورنيا)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه) احمد  اوزليم  السيد 
6،شارع مكة،) فيال) (، إقامة افينيون)
البيضاء) الدار  ((2152 كاليفورنيا)

املغرب.
السيد عاللي يونس عنوانه رقم)9،)
رياض ارندلس القصبة حي الرياض)

12122)الر8اط املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((( بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2)2))تحت رقم)246).
412I

INFOPLUME

HANAFI NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

INFOPLUME
149 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 92222، طنجة 
املغرب

HANAFI NEGOCE  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
الزرقطوني عمارة )3 شقة رقم 

9) الطابق ارو1 - 92222 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
122623

 (1 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 شتنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. HANAFI NEGOCE
توزيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املواد الغدائية)،)استراد و تصدير.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 (9 شقة رقم) (3( الزرقطوني عمارة)
الطابق ارو1)-)92222)طنجة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد احراركو مروان)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد احراركو مروان عنوانه(ا))
ترض العرا�سي اقامة مالك عمارة س)
زنقة)1)الطابق)))شقة رقم)6 2222) 

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احراركو مروان عنوانه(ا))
ترض العرا�سي اقامة مالك عمارة س)
زنقة)1)الطابق)))شقة رقم)6 2222) 

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (29 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)1)346) - 5357.
419I

GHIMARDIS

GHIMARDIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسمية

GHIMARDIS
)14 تجزئة سمية آسفي ، 46222، 

آسفي املغرب

GHIMARDIS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 وعنوان مقرها اإلجتماعي )14 

تجزئة سمية  - 46222 آسفي  

املغرب.

بالجريدة) وقع  خطٍإ) إستدراك 

 (1 بتاريخ) (5634 عدد) الرسمية 

تكتو8ر)2)2).

شركة ذات املسؤولية) (: بدال من)

املحدودة ذات الشريك الوحيد)

املسؤولية) ذات  شركة  (: يقرت)

املحدودة

الباقي بدون تغيير.

4(2I

SAMIR FIDUCIAIRE

AZAYI CONSEILS
إعالن متعدد القرارات

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

AZAYI CONSEILS «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

الفتح 1، رقم 139، توال1،  - - 

مكناس املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.434(7

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

2)2))تم اتخاذ) 24)غشت) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير الهدف االجتماعي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)

بند رقم)))الهدف االجتماعي:)الذي)

االجتماعي) الهدف  مايلي:) على  ينص 

و) الدراسات  مكتب  (: للشركة)

االستشارات،)االستشارات الجبائية،)

االدارية......

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

29)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)3159.

4(1I

SAMIR FIDUCIAIRE

يعيش لالشغال املختلفة
إعالن متعدد القرارات

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

يعيش لالشغا1 املختلفة  «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم )، 

شارع 3، حي االمل سيدي بوزكري،  

- - مكناس املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.31(33

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

2)2))تم اتخاذ) 6))يوليوز) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:21 رقم) قرار 

مايلي:)تحويل املقر االجتماعي للشركة)

(،5 النعيم) ر،) (66 التالي) للعنوان 

نرجس)1،)الطابق السفلي،

على) ينص  الذي  (:2( رقم) قرار 

52))حصة اجتماعية) تفويت) مايلي:)

بحوزة السيد الجياللي يعيش الحامل)

  UC9552 رقم) الوطنية  للبطاقة 

لفائدة كل من السيد محمد يعيش)

جيم) ( الحامل للبطاقة الوطنية رقم)

يعيش) بدر  السيد  و  (1(6457 كاف)

دا1) رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.22(3(2

على) ينص  الذي  (:23 رقم) قرار 

مايلي:)قبو1 شركاء)جدد):السيد))بدر)

يعيش و السيد محمد يعيش

على) ينص  الذي  (:24 رقم) قرار 

يعيش) محمد  السيد  تعيين  مايلي:)

جيم) ( الحامل للبطاقة الوطنية رقم)

كاف)6457)1)مسير جديد للشركة.
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على) ينص  الذي  (:25 رقم) قرار 
مايلي:)تحو1 الشكل القانوني للشركة)
املسؤولية) محدودية  شركة  من 
محدودة) شركة  الى  وحيد  بشريك 

املسؤولية
على) ينص  الذي  (:26 رقم) قرار 
القانون) صياغة  اعادة  مايلي:)

االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:21 رقم) بند 

مايلي:)الشكل القانوني للشركة
على) ينص  الذي  (:25 رقم) بند 

مايلي:)املقر االجتماعي)
على) ينص  الذي  (:26 رقم) بند 

مايلي:)رتسما1 الشركة
على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

مايلي:)تعيين مسير الشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
29)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)3152.
4((I

DECO LAVE CAR

DECO LAVE CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DECO LAVE CAR
 N° 14 ANCIEN(SOUK 2 ETG

 BLOC(D(RUE 21 AOUT ،
25000، khouribga(MAROC
DECO LAVE CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 14 
سوق قديم الطابق ) بلوك د زنقة 
1) غشت - 5222) خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6591

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) ((4
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 DECO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.LAVE CAR
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
و) الصيانة  السيارات+) غسيل 

التصليح+عمليات تفاوض.
عنوان املقر االجتماعي):)الرقم)14 
بلوك د زنقة) (( سوق قديم الطابق)
1))غشت)-)5222))خريبكة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: تبوت) يوسف  السيد 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد يوسف تبوت عنوانه(ا))21 
زنقة الصقر تجزئة الريصاني خريبكة)

5222))خريبكة املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف تبوت عنوانه(ا))21 
زنقة الصقر تجزئة الريصاني خريبكة)

5222))خريبكة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)22)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)762.
4(3I

CMA GESTION

 ENTREPRISE MIDA DE
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

CMA GESTION
 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE(APT°22 RUE(IMAM
 ALI(HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 ENTREPRISE MIDA DE

CONSTRUCTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي إزدهار 
1 رقم 6 إقامة ملوية طريق آسفي 
مراكش - 42222 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21751
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) ((2(2 يونيو) (15 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 ENTREPRISE الوحيد) الشريك 
  MIDA DE CONSTRUCTION
مبلغ رتسمالها)12.222)درهم وعنوان)
 6 رقم) (1 إزدهار) اإلجتماعي  مقرها 
مراكش) آسفي  طريق  ملوية  إقامة 
(: مراكش املغرب نتيجة 1) (42222  -

توقف نشاط الشركة.
إزدهار) التصفية ب  مقر  و حدد 
آسفي) ملوية طريق  إقامة  (6 رقم) (1

مراكش)-)42222)مراكش املغرب.)
و عين:

و) ميدا  ( هللا) عبد  السيد(ة))
إقامة) (6 رقم) (1 إزدهار) عنوانه(ا))
  4222 مراكش) آسفي  طريق  ملوية 
مراكش املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((2 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)114333.
4(4I

Arithmetic Compta 

بلقاوريا  ترونس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Arithmetic Compta
117 شارع موالي عبد العزيز (اقامة 

الريان) املكتب رقم 4 ، 14222، 
القنيطرة املغرب

بلقاوريا  ترونس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 

زنقة مصطفى الرفاعي و زنقة طنجة 

اقامة بيالزور 14 مكتب رقم 27 . - 

14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

56465

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((2

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)بلقاوريا))

ترونس.

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النقل) (/ البضائع) نقل  (/ املوظفين)

املدر�سي.

ملتقى) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

زنقة مصطفى الرفاعي و زنقة طنجة)

 -  .  27 مكتب رقم) (14 اقامة بيالزور)

14222)القنيطرة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: حجاج) بنعي�سى  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

((: حجاج) الرحمان  عبد  السيد 

522)حصة بقيمة)122)درهم للحصة))

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بنعي�سى حجاج عنوانه(ا))

قيادة) ميلود  اوالد  البحارة  دوار 

سوق) (14322 ( عياد) اوالد  البحارة 

اربعاء)الغرب))املغرب.

حجاج) الرحمان  عبد  السيد 

ميلود) اوالد  البحارة  دوار  عنوانه(ا))

 14322 ( عياد) اوالد  البحارة  قيادة 

سوق اربعاء)الغرب))املغرب.
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والعائلية) الشخصية  ارسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بنعي�سى حجاج عنوانه(ا))

قيادة) ميلود  اوالد  البحارة  دوار 
سوق) (14322 ( عياد) اوالد  البحارة 

اربعاء)الغرب))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بالقنيطرة)
رقم)-.

4(5I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

JANNAT SAMA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
رقم 34)، شارع فلسطين حي 

القدس ) ش ) ، 5222)، خريبكة 

املغرب

JANNAT SAMA SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 5)، 

شقة بالطابق الثاني، سكتور )2 

الزيتونة الشطر الثاني - 5222) 

خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6527

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((9

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JANNAT SAMA SARL AU
مقاو1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقارات

ارشغا1 املختلفة تو البناء
اإلستيراد و التصدير.

رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
سكتور) الثاني،) بالطابق  شقة  (،(5
 (5222 (- الزيتونة الشطر الثاني) (2(

خريبكة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ياسين) املتوكل  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ياسين  املتوكل  السيد 
تجزئة ارمل البرادعة رقم)33 2)22) 

املحمدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ياسين  املتوكل  السيد 
تجزئة ارمل البرادعة رقم)33 2)22) 

املحمدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)27)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)752.
4(6I

CMA GESTION

3WKOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CMA GESTION
 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE(APT°22 RUE(IMAM
 ALI(HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC
3WKOM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  55إقامة 
حمدان الشقة )) شارع الحسن 

الثاني  كليز مراكش  - 42222 
مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.125(9
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2)2))تقرر حل) 12)غشت) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 122.222 )مبلغ رتسمالها) (3WKOM
اإلجتماعي)) مقرها  وعنوان  درهم 
شارع) ((( الشقة) حمدان  55إقامة 
الحسن الثاني))كليز مراكش))-)42222 
توقف) (: (1 نتيجة  املغرب  مراكش 

نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب))55إقامة)
الحسن) شارع  ((( الشقة) حمدان 
الثاني))كليز مراكش))-)42222)مراكش))

املغرب.)
و عين:

 DIDIER RAYMOND السيد(ة))
عنوانه(ا)) و  (CHARLES  NORD
شارع) (74 رقم) اوحماد  علي  تجزئة 
ارمير موالي عبد هللا مراكش)42222 
مراكش املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
27)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)116262.

4(7I

ACTION FINANCE ET STRATEGIE

 ACTION FINANCE ET 
STRATÉGIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

Action Finance et Stratégie 
 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحمدية 
حي انفا الرقم 113

حويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14(27
املنعقد) العام  الجمع  بمقت�سى 
بتاريخ)4))فبراير)2)2))تم تغيير مقر)
الشركة من املحمدية حي انفا الرقم)
الرياض) شارع  املحمدية  إلى  (113
ب،) ( العمارة) (،3 وركيدي) لي  اقامة 

الطابق الثاني الرقم)12.

باملحكمة) القانوني  االيداع  وتم 

يوليوز) (26 في) ( املحمدية) االبتدائية 

2)2))تحت رقم)666

4(2I

ACTION FINANCE ET STRATEGIE

 ACTION FINANCE ET

STRATÉGIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسما1 الشركة

 Action Finance et Stratégie

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

املحمدية شارع الرياض اقامة لي 

وركيدي 3، العمارة  ب، الطابق 

الثاني الرقم 12

رفع رتسما1 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14(27

املنعقد) العام  الجمع  بمقت�سى 

رفع) تم  ((2(2 فبراير) ((4 بتاريخ)

 92222 راسما1 الشركة بمبلغ قدره)

الى) درهم  (12222 من) اي  درهم 

ادماج) طريق  عن  درهم  (122222

احتياطي تو ار8اح تو عالوات اصدار في)

راس املا1.

باملحكمة) القانوني  االيداع  وتم 

يوليوز) (26 في) ( املحمدية) االبتدائية 

2)2))تحت رقم)666.

4(9I

ACTION FINANCE ET STRATEGIE

COPREFAB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 COPREFAB تأسيس شركة

بمقت�سى عقد مؤرخ في)29)بوليوز)

ارسا�سي) القانون  إعداد  تم  ((2(2

لشركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد باملميزات التالية)

ذات) شركة  (: ( الشركة) شكل 

مسؤولية محدودة)
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 COPREFAB(:تسمية الشركة
غرض الشركة:)صنع و بيع وكراء)

املباني املعيارية.
عنوان املقر االجتماعي)):))املحمدية)
اقامة الوسط،)الطابق الثاني العمارة)

س،)الرقم)12 
املدة):)99)سنة

 122222 (: مبلغ راسما1 الشركة)
عبد) السيد  كالتالي:) مقسم  درهم،)
بقيمة) حصة  ( (1222 الحميد كما1)

122)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  االسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):)
السيد عبد الحميد كما1 عنوانه)))
الطابق) الوسط،) اقامة  املحمدية 

الثاني العمارة س،)الرقم)12. 
مسير الشركة):

السيد عبد الحميد كما1 عنوانه)))
الطابق) الوسط،) اقامة  املحمدية 

الثاني العمارة س،)الرقم)12.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
غشت) (31 في) املحمدية  االبتدائية 

2)2))تحت رقم))95.
432I

nador conseil sarl au

 AZZ-DAY LOGISTIQUE
SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
 AZZ-DAY LOGISTIQUE SARL
A.U شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الساقية الحمراء رقم 2)3 حي 

لعرا�سي - 222)6 الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(27(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
AZZ- (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.DAY LOGISTIQUE SARL A.U
النقل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والدولي)) الوطني  للبضائع  الطرقي 

لحساب الغير
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
حي) (3(2 رقم) الحمراء) الساقية 

لعرا�سي)-)222)6)الناضور املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: لعزيز) اجذاي  ( السيد)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا))) لعزيز  اجذاي  ( السيد)
   13 مجموعة) (57 رقم) املدني  الحي 

222)6)الناضور املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا))) لعزيز  اجذاي  ( السيد)
   13 مجموعة) (57 رقم) املدني  الحي 

222)6)الناضور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)1))شتنبر)

2)2))تحت رقم)3136.
431I

STE CONSEIL MAROC

STE DILINA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CONSEIL MAROC
 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA(DAHABIA 2 EME
 ETAGE(N 8 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC

STE DILINA  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الشيخ بالعربي العلوي زنقة 2)  

تطوان 93222 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(7445

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. DILINA

إجراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العمليات الوسيطة وعمليات تحويل)

ارموا1.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

  (2 زنقة) العلوي  بالعربي  الشيخ 

تطوان)93222)تطوان املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد مجدوبي حورية)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مجدوبي حورية عنوانه(ا))

 9 ابي عامر زنقة) شارع املنصور بن 

رقم)6) 93222)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مجدوبي حورية عنوانه(ا))

 9 ابي عامر زنقة) شارع املنصور بن 

رقم)6) 93222)تطوان املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

22)شتنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2)2))تحت رقم)223).

43(I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

TRANSPORT BASSEM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n

 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc

TRANSPORT BASSEM شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 71 الطابق 

تر�سى  طريق الوافى صفرو 32222 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

63223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  ((2(2 يونيو) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANSPORT BASSEM

غرض الشركة بإيجاز):)-1)وسيط)

نقل

-))الرسائل وإصدار التذاكر

املصحو8ة) غير  ارمتعة  نقل  (3-

نيابة عن اآلخرين

-4نقل املواد واملعدات.

 71 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الوافى صفرو) طريق  ( تر�سى) الطابق 

32222)فاس املغرب.
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تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 32 ( (: مشكور) فتيحة  السيدة 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 72 ( (: مشكور) فاطمة  السيدة 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة فتيحة مشكور عنوانه(ا))
الطايوان) زنقة  (4 رقم) ياسين  اقامة 
 32222 ))طريق صفرو فاس) الوفاء)

فاس املغرب.
السيدة فاطمة مشكور عنوانه(ا))
 4 زنقة الطايوان اقامة ياسين شقة)
 32222 طريق صفرو فاس) (1 طابق)

فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فاطمة مشكور عنوانه(ا))
الطايوان) زنقة  (4 رقم) ياسين  اقامة 
 32222 ))طريق صفرو فاس) الوفاء)

فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (29 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)1621.
433I

عاد1 الزميتة)-)محاسب-

HEMABOU TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

عاد1 الزميتة - محاسب-
52) حي االدارسة بلوك ) تازة ، 

35222، تازة املغرب
HEMABOU TRAV  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي حي امللحة 
مج 1 رقم -151 تازة - 35222 تازة 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5299

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((2(2 شتنبر) (12 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

املعامالت التجارية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

تكتو8ر) (13 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2)2))تحت رقم)2)2)/465.

434I

Arithmetic Compta 

جابور 

)JAPORT(
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Arithmetic Compta

117 شارع موالي عبد العزيز (اقامة 

الريان) املكتب رقم 4 ، 14222، 

القنيطرة املغرب

جابور (JAPORT) شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3) شارع 

انوا1 اقامة فلوري رقم 11 مكتب 

رقم  4 ميموزا  - 14222 القينطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

56237

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

جابور) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.(JAPORT(

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والنقل) البضائع،) نقل  االشخاص،)

املدر�سي..

3))شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

مكتب) (11 رقم) فلوري  اقامة  انوا1 

القينطرة) (14222 (- ( ميموزا) (4 ( رقم)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: الجافي) حميد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الجافي  حميد  السيد 
(. الر8يع) حي  (5254 رقم) (((( زنقة)

14222)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) الجافي  حميد  السيد 

الر8يع)) حي  (5254 رقم) (((( شارع)

14222)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بالقنيطرة)

رقم)-.

435I

COMPTAFFAIRES

GARE DE FEDALA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

GARE DE FEDALA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي واد 

املخازن وساحة املحطة عمارة 

خالجي محل رقم 3 - 2222) 

املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(6(77

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 GARE (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.DE FEDALA

(- مطعم) (: غرض الشركة بإيجاز)

مقهى

واد) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املخازن وساحة املحطة عمارة خالجي)

املحمدية) ((2222  -  3 رقم) محل 

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: مريم) خالجي  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) مريم  خالجي  السيدة 

خالجي) عمارة  امللكي  الجيش  شارع 

رقم))1 2222))املحمدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) مريم  خالجي  السيدة 

خالجي) عمارة  امللكي  الجيش  شارع 

رقم))1 2222))املحمدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)67)1.

436I



عدد)5635 - 11)ر8يع ارو1))144 )2))تكتو8ر)2)2))الجريدة الرسمية   14400

BCBEL

 ND FABRICATION
MÉCANIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCBEL

 625Bd. Mohammed(V 2ème

 étage(bureau(N°32 ، 20310،

Casablanca Maroc

  ND Fabrication mécanique

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  5)6، 

شارع محمد الخامس، الطابق 

الثاني، املكتب رقم )3  - 2312) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

475697

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((2

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ND (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. Fabrication mécanique

التصنيع) (: غرض الشركة بإيجاز)

امليكانيكي لألجزاء)الدقيقة.

(،6(5 ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق) الخامس،) محمد  شارع 

 (2312  -   3( رقم) املكتب  الثاني،)

الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 52.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد خالد النوري):))522)حصة)

بقيمة)52.222)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد خالد النوري عنوانه(ا))حي)
كوزيمار رقم)354)،ت.)س)2222))الدار)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خالد النوري عنوانه(ا))حي)
كوزيمار رقم)354)،ت.)س)2222))الدار)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)2)7496.

437I

FINGEST CONSEIL SARL

 COMPTOIR COMMERCIAL
3M

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إنشاء)فرع تابع للشركة

FINGEST CONSEIL SARL
الحي الصناعي تجزئة املساررقم 

1369 مكتب 1 مراكش ، 42222، 
مراكش املغرب

 COMPTOIR(COMMERCIAL 3M
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 درب 
الزرقطوني الطابق الثاني الشقة 

رقم 6 الدار البيضاء - .  الدار 
البيضاء  املغرب .

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.125913
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)27)يناير)2)2))تقرر إنشاء)
التسمية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)
 COMPTOIR COMMERCIAL 3M
و الكائن بالعنوان) ( (-SUCCURSALE
((. (- ( 1)13)مراكش) تجزئة املسار رقم)
و املسير من طرف) ( املغرب) ( مراكش)

السيد(ة))املومن تحمد).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
31)غشت) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)115266.

432I

nador conseil sarl au

 TRANSPORT CAMION
 NATIONAL ET

 INTERNATIONAL
sigle TCNI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة)

nador conseil sarl au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
 TRANSPORT CAMION*

 NATIONAL ET
 INTERNATIONAL sigle*TCNI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي شارع 

الحسن الثاني ارقم 59-69 العروي - 
222)6 الناظور املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(2323

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((2(2 شتنبر) ((1 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
والدولي) الوطني  الطرقي  النقل 
واملنتجات) البضائع  تنواع  لجميع 
القابلة لالشتعا1 واملشتقات)(الوقود)
،)مواد التشحيم)،.....))لحساب الغير

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناضور))بتاريخ))))شتنبر)

2)2))تحت رقم)3172.
439I

إئتمانية رزقي)«ذ.رزقي هشام»)محاسب معتمد

SOCIETE CAFE DAMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

إئتمانية رزقي «ذ.رزقي هشام» 
محاسب معتمد

رقم 17 شقة 15 زنقة انتسيرابي ، 
52222، مكناس املغرب

SOCIETE CAFE DAMA شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1 

عمارة ب ))  املنصور 3 طريق 

اكوراي   52222 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.34221

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

2)2))تقرر حل) 21)شتنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 SOCIETE CAFE الوحيد) الشريك 

 122.222 رتسمالها) مبلغ  ( (DAMA

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم)

طريق) (3 املنصور) ( ((( ب) عمارة  (1

املغرب) مكناس  (52222 ( ( اكوراي)

نتيجة 1):)عدم وجود سيولة)

سوء)التسيير.

رقم) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

طريق) (3 املنصور) ( ((( ب) عمارة  (1

اكوراي)))52222)مكناس املغرب.)

و عين:

و) ( الزياتي) ( محمد) ( السيد(ة))
عنوانه(ا))رقم)45)اقامة بو8كري شقة)
املنصور) يعقوب  شارع  (3 الطابق) (9

(ة)) 52222)مكناس املغرب كمصفي)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)2)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)567.

442I

)اشرف مكتب):)املحاسبة و دراسة املشاريع))لالستاذ)

 call Management technologie et(اسليماني

services

STE AGRI HARCH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اشرف مكتب : املحاسبة و دراسة 

 call املشاريع  لالستاذ اسليماني

 Management technologie et

services
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رقم 12 زنقة موريتانيا الواد االحمر 
الرشيدية الطابق االو1 و الثاني، 

222)5، الرشيدية املغرب
  STE AGRI HARCH SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر اكلي 
الحرش ملعب كلميمة الرشيدية - 

)62)5 كلميمة  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13767

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 تبريل) ((1
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AGRI HARCH SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):)-)استغال1)

الزراعة)
-)التصدير واالستيراد

عنوان املقر االجتماعي):)قصر اكلي)
(- الرشيدية) كلميمة  ملعب  الحرش 

)62)5)كلميمة))املغرب).
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
122)حصة) ( (: السيد الحو خافو)

بقيمة)1.222)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) خافو  الحو  السيد 
الرشيدية) بوتاملين  تجزئة  (321 رقم)

222)5)الرشيدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) خافو  الحو  السيد 
الرشيدية)) بوتاملين  تجزئة  (321 رقم)

222)5)الرشيدية))املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية))بتاريخ)24)ماي)

2)2))تحت رقم)131.
441I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

HAMMOUN CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc
HAMMOUN CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 622  
شارع سبو صفرو 31222 صفرو 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(9(5
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 يونيو) ((6
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HAMMOUN CAR
-1)شركة) (: غرض الشركة بإيجاز)

تأجير سيارات بدون سائق
-))وبشكل تعم)،)جميع املعامالت)
التجارية والصناعية واملالية واملدنية)
واملنقولة والعقارية)،)والتي قد تتعلق)
كلًيا) (، مباشر) غير  تو  مباشر  بشكل 
بأي) تو  الشركة  بغرض  (، جزئًيا) تو 

تغراض مماثلة تو ذات صلة.
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)622  
صفرو) (31222 صفرو) سبو  شارع 

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد رشيد همون):))722)حصة)
بقيمة)122)درهم للحصة).

 322 ( (: همون) سماعيل  السيد 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) همون  رشيد  السيد 
البهاليل) امسيلة  حي  املسيرة  شارع 

صفرو)3122)صفرو املغرب.
السيد سماعيل همون عنوانه(ا))
امسيلة) حي  الثاني  الحسن  شارع 
البهاليل صفرو)3122)صفرو املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) همون  رشيد  السيد 
البهاليل) امسيلة  حي  املسيرة  شارع 

صفرو)3122)صفرو املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بصفرو))بتاريخ)-)تحت رقم)
442I

FEMINITY HOUSE

فمينيتي هاوس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FEMINITY HOUSE
 N°156 QUARTIER(ICHOUMAY,

 NADOR ، 62000، NADOR
MAROC

فمينيتي هاوس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 156 
حي ايشوماي  - 222)6 الناضور 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2347
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)فمينيتي)

هاوس.

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و) استيرادها  و  التجميل  مستلزمات 

تصديرها.

عنوان املقر االجتماعي):)رقم)156 

الناضور) (6(222 (- ( ايشوماي) حي 

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (2.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة كرام فرح عنوانه(ا))زنقة)

 6(222 ( ايشوماي) حي  (23 رقم) (12

الناضور املغرب).

السيدة زليخة العثماني عنوانه(ا))

زنقة)12)رقم)23)حي ايشوماي)222)6 

الناضور املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة كرام فرح عنوانه(ا))زنقة)

 6(222 ايشوماي) حي  (23 رقم) (12

الناضور املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)11)غشت)

2)2))تحت رقم)93)).

443I

CHAOUER CONSEIL

NET-PRO AUTO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CHAOUER CONSEIL

 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II(N°11 ، 90000، TANGER

MAROC

NET-PRO AUTO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 45 
تجزئة صابرين شارع طارق إبن زياد - 

92222 طنجة اململكة املغر8ية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

126793
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
NET- (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.PRO AUTO
غسل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتنظيف السيارات).
 45 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
تجزئة صابرين شارع طارق إبن زياد)-)

92222)طنجة اململكة املغر8ية.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 622 ( (: املجبور) إدريس  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 422 ( (: ترميل) الدين  عز  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد إدريس املجبور عنوانه(ا))
مجموعة الضحى فا1 فلوري عمارة)
)1)ط)1)رقم)6 92222)طنجة اململكة)

املغر8ية.
السيد عز الدين ترميل عنوانه(ا))
إقامة) الزرقطوني  محمد  شارع  ((
القبيبات) (7 شقة) التهامي  الحاج 

12222)الر8اط اململكة املغر8ية.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عز الدين ترميل عنوانه(ا))
إقامة) الزرقطوني  محمد  شارع  ((
القبيبات) (7 شقة) التهامي  الحاج 

12222)الر8اط اململكة املغر8ية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (25 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2)2))تحت رقم))92)3).

444I

ae

JERADA MINES G.I.E 
مجموعة ذات النفع االقتصادي

تأسيس شركة

ae
شارع االمير موالي الحسن الركز 
الجهوي لالستثمار جهة الشرق, 
مصلحة خلق املقاوالت وجدة، 

62222، وجدة املغرب
 JERADA MINES G.I.E 

مجموعة ذات النفع االقتصادي
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي حي الجديد
 دار الشباب جرادة شارع

 عبد الكريم الخطابي حي الجديد دار 
الشباب جرادة 64552 

جرادة املغرب
تأسيس مجموعة

 ذات النفع االقتصادي 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ابتداءا من تاريخ تسجيلها في السجل 
التجاري

 22 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 تكتو8ر)
النفع) ذات  ملجموعة  ارسا�سي 

االقتصادي باملميزات التالية:
ذات) مجموعة  (: الشركة) شكل 

النفع االقتصادي.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JERADA MINES G.I.E
تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالجملة للفحم الحجري.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عبد الكريم الخطابي حي الجديد دار)
الكريم) عبد  شارع  جرادة  الشباب 
الشباب) دار  الجديد  حي  الخطابي 

جرادة)64552)جرادة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)52)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

الشركة اتحاد التعاونيات جوهرة)
الشرق جرادة):))15)حصة بقيمة)122 

درهم للحصة).
بوقراع) تعاونيات  اتحاد  الشركة 
 122 بقيمة) حصة  (15 ( (: دفال) واد 

درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
رشيدي) االله  عبد  السيد 
 47 حي طارق بن زياد رقم) عنوانه(ا))
جرادة) (64552 جرادة) بال1  حا�سي 

املغرب.
السيد لخضر بلعيد عنوانه(ا))حي)
 64552 جرادة) (134 رقم) اوالد عمر 

جرادة املغرب.
عنوانه(ا)) محمد  زياني  السيد 
العوينات جرادة) (19 رقم) دوار ب)1)

64552)جرادة املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) محمد  زياني  السيد 
العوينات جرادة) (19 رقم) دوار ب)1)

64552)جرادة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (13 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2)2))تحت رقم)-.

445I

ائتمانية ميسيون كونساي

KINET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ائتمانية ميسيون كونساي
49، زنقة لوريي روز، عين السبع ، 

2592)، الدار البيضاء املغرب
KINET شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة ابن 

هيثم ، فيال رقم 13، تكدا1، الر8اط 
- 22)2) الر8اط املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.119(55

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((219 ماي) (31 في) املؤرخ 

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

KINET))مبلغ رتسمالها)12.222)درهم)

ابن) زنقة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

هيثم)،)فيال رقم)13،)تكدا1،)الر8اط)

(: الر8اط املغرب نتيجة 1) ((2(22  -

عدم تفاهم الشركاء.

و حدد مقر التصفية ب زنقة ابن)

هيثم،)فيال رقم)13،)تكدا1)-)22)2) 

الر8اط املغرب.)

و عين:

و) زملاط  ( ( ( تشرف) السيد(ة))

 TERGNIER (2222(عنوانه(ا))فرنسا

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (26 بتاريخ) ( التجارية بالر8اط)

219))تحت رقم)121772.

446I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

LAAKKAD TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العمارة 91 الحي الحسني 

منطقة ارنشطة االقتصادية ، 

46322، اليوسفية املغرب

LAAKKAD TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

الحسني السوق البلدي محل رقم 

)35 - 46322 اليوسفية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(797
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (14
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LAAKKAD TRAVAUX
تشغا1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة و البناء
تشغا1 مسار النقاط والتنمية

التجارة.
الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم) محل  البلدي  السوق  الحسني 

)35 - 46322)اليوسفية املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
العقاد) الواحد  عبد  السيد 
درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
العقاد) الواحد  عبد  السيد 
االطلس) زنقة  التقدم  حي  عنوانه(ا))

رقم)72 46322)اليوسفية املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العقاد) الواحد  عبد  السيد 
االطلس) زنقة  التقدم  حي  عنوانه(ا))

رقم)72 46322)اليوسفية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ) ( باليوسفية) االبتدائية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)319.
447I

FIDUNION-MAROC

A2M EQUIPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,(3

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

A(M EQUIPEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 47, شارع 

اللة ياقوت، الطابق الخامس - 

2222) الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4(3959

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 شتنبر) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):

مدرمي) حرية  (ة)) السيد) تفويت 

تصل) من  اجتماعية  حصة  (172

342)حصة لفائدة))السيد)(ة))مهدي)

السليماني االدري�سي بتاريخ)12)شتنبر)

.(2(2

مدرمي) حرية  (ة)) السيد) تفويت 

172)حصة اجتماعية من تصل)342 

الشركة)) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

إيبيل بتاريخ)12)شتنبر)2)2).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749731.

442I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

 FRIGO KANDOUL

SIDIKHIAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n

 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc

 FRIGO KANDOUL SIDIKHIAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي عمارة  بن مو�سى 

الجواش الدور ) فاس 32222 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

63719

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) ((4

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 FRIGO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.KANDOUL SIDIKHIAR
-1مقاو1) (: غرض الشركة بإيجاز)

باالستيراد) يقوم  وتاجر  تغليف 

والتصدير

-)التخزين البارد)(عامل يستخدم)

تدوات التنفيذ امليكانيكية)

-3بيع املنتجات الغذائية الطازجة)

وبشكل) واملجمدة للمهنيين وارفراد.)

جميع الخدمات وجميع) تداء) (، تعم)

بشكل) املرتبطة  التجارية  العمليات 

مباشر تو غير مباشر بهدف الشركة.

عنوان املقر االجتماعي):)شارع عبد)

مو�سى) بن  ( عمارة) الخطابي  الكريم 

الجواش الدور)))فاس)32222)فاس)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد هشام علوي شريفي):))222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

السيدة ملياء)اشرايبي):))52)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

 52 ( (: ليزيد علوي شريفي) ( السيد)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 52 ( (: السيد وليد علوي شريفي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 52 ( (: السيدة))لينة علوي شريفي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

شريفي) علوي  هشام  السيد 

 5 شقة) فضيلة  تجزئة  عنوانه(ا))

 32222 فاس) الشقف  عين  طريق 

فاس املغرب.

عنوانه(ا)) اشرايبي  ملياء) السيدة 

تجزئة فضيلة اقامة النسيم الشقة)

 32222 طريق عين الشقف فاس) (5

فاس املغرب.

شريفي) علوي  ليزيد  ( السيد)

 5 شقة) فضيلة  تجزئة  عنوانه(ا))

 32222 فاس) الشقف  عين  طريق 

فاس املغرب.

شريفي) علوي  وليد  السيد 

 5 شقة) فضيلة  تجزئة  عنوانه(ا))

 32222 فاس) الشقف  عين  طريق 

فاس املغرب.

شريفي) علوي  لينة  ( السيدة)

 5 شقة) فضيلة  تجزئة  عنوانه(ا))

 32222 فاس) الشقف  عين  طريق 

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

شريفي) علوي  هشام  السيد 

 5 شقة) فضيلة  تجزئة  عنوانه(ا))

 32222 فاس) الشقف  عين  طريق 

فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (14 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم))14).

449I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

MOHAYA GROUPE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العمارة 91 الحي الحسني 

منطقة ارنشطة االقتصادية ، 

46322، اليوسفية املغرب

MOHAYA GROUPE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 9) 

السويقة القديمة سيدي تحمد 

الكنتور - 46322 اليوسفية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(795

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOHAYA GROUPE

تشغا1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة و البناء

نقل البضائع لحساب الغير

التجارة.

 (9 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

تحمد) سيدي  القديمة  السويقة 

الكنتور)-)46322)اليوسفية املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

العيلوكي) الدين  بدر  السيد 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

العيلوكي) الدين  بدر  السيد 

حي التقدم زنقة العلويين) عنوانه(ا))

الرقم)26 46322)اليوسفية املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العيلوكي) الدين  بدر  السيد 

حي التقدم زنقة العلويين) عنوانه(ا))

الرقم)26 46322)اليوسفية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ) ( باليوسفية) االبتدائية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)312.

452I

ELYX CONSULTING

SOCHEPRESS
تعيين رئيس مجلس اإلدارة

ELYX CONSULTING

 5Rue(mohammed(fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt

 n°32-Etage(n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SOCHEPRESS «شركة  املساهمة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 22 شارع  

ابو بكر القادري  سيدي معروف - - 

الدارالبيضاء املغرب.

«تعيين رئيس مجلس اإلدارة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.139(7
اإلداري)) العام  الجمع  إطار  في  (

املؤرخ في)23)فبراير)2)2))تقرر تعيين)

السيد بن شكري امين

شركة) إدارة  ملجلس  رئيسا 

SOCHEPRESS

بتاريخ:)23)فبراير)2)2)

له) املخولة  الصالحيات  وتتمثل 

فيما يلي:)جميع الصالحيات

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)746199.

451I

ste controle balance sarl

 societe CHALLENGER CITY

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ste controle balance sarl

 appt 3 immb 1031. lot(riad(al

 ismailia  marjane 1 . meknes

 meknes، 50000، MEKNES

maroc

 societe CHALLENGER CITY

SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

حفيضة  رقم 1 طريق اكوراي  

مكناس  - 52222 مكناس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33553

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2)2))تم تعيين) 11)شتنبر) املؤرخ في)

السيد(ة)) للشركة  جديد  مسير 

الغزاوي))عبد الواحد))كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

25)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)3245.

45(I

A&O

NELEX AUDIT ET CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

A&O

 AVENUE(MERS(SULTAN ، (6

52)2)، الدار البيضاء املغرب

 NELEX AUDIT ET CONSEIL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعيٌ إقامة 

الكزار شارع يعقوب املنصور مكتب 

رقم 3 - 2222) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

462919

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 NELEX(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.AUDIT ET CONSEIL

محاسب) (: غرض الشركة بإيجاز)

خبير.

ٌإقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الكزار شارع يعقوب املنصور مكتب)

رقم)3 - 2222))الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: نرجس) املحب  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة املحب نرجس عنوانه(ا))

الدار) ((2222 املدارس) زنقة  (172

البيضاءالدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة املحب نرجس عنوانه(ا))

الدار) ((2222 املدارس) زنقة  (172

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

غشت)2)2))تحت رقم)736)74.

453I

aice compta

BROTHERS NEWS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc

BROTHERS NEWS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 

اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق 1 رقم 56 مركز رياض  - 

2)25) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

474621

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((4

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BROTHERS NEWS

البيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االولية) املواد  بيع  و  التصدير  و 

للبالستيك).

61)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني)

(- ( رياض) مركز  (56 رقم) (1 الطابق)

2)25))الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( السيد اشرف بعلوتي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( السيد اشرف بعلوتي)

حي القسم بلوك ب زنقة بعلبك رقم)

14 6323))سطات املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( السيد اشرف بعلوتي)

حي القسم بلوك ب زنقة بعلبك رقم)

14 6323))سطات املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742433.

454I

best control and consulting sarl

PLATANES CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

best control and consulting sarl

 imm 8 appt 3 av(nehrou(vn

 meknes ، 50000، meknes

maroc

PLATANES CASH   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس رقم 32 مكرر  - 

51222 الحاجب املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.49675

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

2)2))تم تعيين) 2))يوليوز) املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد(ة))العلمي)

عمر كمسير وحيد

تبعا لقبو1 استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

25)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم))325.

455I

FLASH ECONOMIE

MODGET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MODGET  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رياض 
ارندلس ،عمارة 52 الشقة 9)  - 

12122 الر8اط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
145995

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 يونيو) ((4
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MODGET
املقاو1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املفوض ري بناء)تو تقسيم;
مثل) الحضرية  الدراسات  إدارة 
مدير) ،مخططات  التنمية) خطط 
مدير) مخطط  (, العمراني) التطوير 

التطوير الساحلي.
رياض) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 -   (9 الشقة) (52 ،عمارة) ارندلس)

12122)الر8اط املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 122 ( (: الناصري) املامون  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املامون الناصري عنوانه(ا))
بريستيجيا) ((4 العمارة) (27 الدار رقم)
شاطئ ارمم زردا1 الغر8ية بوقناد1)

11252))سال))املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املامون الناصري عنوانه(ا))
بريستيجيا) ((4 العمارة) (27 الدار رقم)
شاطئ ارمم زردا1 الغر8ية بوقناد1)

11252))سال))املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((1 بتاريخ) ( بالر8اط) التجارية 

2)2))تحت رقم)3722.

456I

best control and consulting sarl

PLATANES CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

best control and consulting sarl
 imm 8 appt 3 av(nehrou(vn
 meknes ، 50000، meknes

maroc
PLATANES CASH  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
و عنوان مقرها االجتماعي شارع 
محمد الخامس رقم 32 مكرر 

شارع محمد الخامس رقم 32 مكرر 
51222 الحاجب .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4967
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)2))يوليوز)2)2))تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)«شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
«شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد»)

املحدودة».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
25)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم))325.

457I

best control and consulting sarl

PLATANES CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

best control and consulting sarl
 imm 8 appt 3 av(nehrou(vn
 meknes ، 50000، meknes

maroc
  PLATANES CASH
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الخامس رقم 32 مكرر - 

51222 الحاجب املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.49675

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) ((2(2 تكتو8ر) ((2 في) املؤرخ 

املصادقة على):
سيدي محمد) (ة)) تفويت السيد)
من) اجتماعية  حصة  (752 العلمي)
تصل)1.222)حصة لفائدة))السيد)(ة)))

عمر العلمي بتاريخ)2))يوليوز)2)2).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
25)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم))325.

452I

FLASH ECONOMIE

OH LIFE PRODUCTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

OH LIFE PRODUCTIONS  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 

اللة الياقوت الطابق 4 رقم 16 
-مركز رياض - 2222)  الدار البيضاء 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
474421

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 OH (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. LIFE PRODUCTIONS
-تنظيم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

فعاليات فنية وثقافية
التحرير) تعما1  بكافة  -القيام 

والطباعة واإلنتاج السمعي البصري
-)اإلعالن واالتصا1

-الصحافة.
61)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 16 رقم) (4 الطابق) الياقوت  اللة 
-مركز رياض)-)2222)))الدار البيضاء)

املغرب).
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ( السيدة فدوى مسك)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ( السيدة فدوى مسك)
 2 ش) (4 زنقة االمام الحرمين ط) (13

2222)))الدار البيضاء))املغرب).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( السيدة فدوى مسك)
  2 ش) (4 زنقة االمام الحرمين ط) (13

2222))الدار البيضاء))املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)474421.
459I

HORICOM

 SOCIETE SANABIL AL
JAZIRA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE SANABIL AL JAZIRA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة 

ت عمارة 5 رقم البساتين - 52222 

مكناس املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.41929

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)2))يوليوز)2)2))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

5)رقم البساتين)-) «مجموعة ت عمارة)

«املجد) إلى) مكناس املغرب») (52222

(- ( ويسالن) (12 رقم) عمارة ب1) (12

52222)مكناس))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

27)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)3124.

462I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

T.R.G

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العمارة 91 الحي الحسني 

منطقة ارنشطة االقتصادية ، 

46322، اليوسفية املغرب

T.R.G شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 

14 زنقة سيدي تحمد حي السالم - 

46322 اليوسفية املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(319

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 شتنبر) ((2 في) املؤرخ 

املصادقة على):

(ة))عبد هللا دبيبح) تفويت السيد)

167)حصة اجتماعية من تصل)522 

اسماعيل) (ة)) السيد) ( حصة لفائدة)

افحايلي بتاريخ)9))شتنبر)2)2).

(ة))مصعب مسند) تفويت السيد)

166)حصة اجتماعية من تصل)522 

اسماعيل) (ة)) السيد) ( حصة لفائدة)

افحايلي بتاريخ)9))شتنبر)2)2).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 2( بتاريخ) ( باليوسفية) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)2)2)/))3.

461I

Cabinet Solution Consulting and Accounting

SAYSU SOLUTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 Cabinet Solution Consulting

and Accounting

 Avenue(Al(Qods,N°6, appt(n°:

Tabriquet, SALE ، 11000 ,2، سال 

املغرب

SAYSU SOLUTIONS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة ام 

هاني 4 عمارة 17 شقة 21 طريق 

القنيطرة سال  - 11222 سال  املغرب 

.تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(9497

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((219 دجنبر) (2( في) املؤرخ 

املصادقة على):

املهاد)) ( (ة))خديجة) تفويت السيد)

322)حصة اجتماعية من تصل)322 

حصة لفائدة))السيد)(ة))احمد ياسين))

املعقو1))بتاريخ))2)دجنبر)219).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

فبراير) (17 بتاريخ) ( بسال) االبتدائية 

2)2))تحت رقم)34142.

46(I
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SABAH INFO YOUSSOUFIA

T.R.G
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العمارة 91 الحي الحسني 
منطقة ارنشطة االقتصادية ، 

46322، اليوسفية املغرب
T.R.G  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 
14 زنقة سيدي تحمد حي السالم - 

46322 اليوسفية املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(319

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2)2))تم تعيين) 2))شتنبر) املؤرخ في)
السيد(ة)) للشركة  جديد  مسير 

افحايلي اسماعيل كمسير آخر
تبعا لقبو1 استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ) ( باليوسفية) االبتدائية 
تكتو8ر)2)2))تحت رقم)2)2)/))3.

463I

جيسطراكو

PLACE AU PLAISIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

جيسطراكو
حي العمارية، حدائق القدس 
 ،GH2 كاليفورنيا 511، عمارة

الطابق 3، رقم 4) شارع القدس، 
عين الشق،، 2422)، الدار البيضاء 

املغرب
PLACE AU PLAISIR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة(في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 33، 
زنقة نجيب محفوظ، الطابق )، - 

2332) الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.453223

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((2(2 يوليوز) ((9 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
PLACE AU PLAISIR))مبلغ رتسمالها)
مقرها) وعنوان  درهم  (122.222
نجيب) زنقة  (،33 رقم) اإلجتماعي 
2332))الدار) (-(،( محفوظ،)الطابق)
حل) (: (1 نتيجة  املغرب  البيضاء)

الشركة قبل اروان املحدد لها.
املقر) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الدار) ((2332 (- ( اإلجتماعي للشركة)

البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) تسامة  ( بنجبارة) السيد(ة))
تحمد) زنقة  (،71 رقم) عنوانه(ا))
(،5 رقم) شقة  (،( الطابق) املجاطي،)
البيضاء) الدار  ((2332 املعاريف)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)745621.
464I

FINGEST CONSEIL SARL

STE MARAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسما1 الشركة

FINGEST CONSEIL SARL
الحي الصناعي تجزئة املساررقم 

1369 مكتب 1 مراكش ، 42222، 
مراكش املغرب

STE MARAB شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركب 
يوسف ابن تاشفين بلوك ت رقم 9) 
شارع االمير موالي عبدهللا مراكش  - 

.  مراكش  املغرب .
رفع رتسما1 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.31743

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((2(2 يونيو) (19 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما1  رفع 
من) تي  درهم») (33.222.222»
«22.222))درهم»)إلى)«22.222).33 
درهم»)عن طريق):))إدماج احتياطي تو)
تر8اح تو عالوات إصدار في رتس املا1.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((9 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)115279.

465I

SACO CONSEIL

JIDAR-KECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SACO CONSEIL
 MHAMID 9 N 468 1ER(ETAGE

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

JIDAR-KECH شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
لهبيشات رقم 5)) تسلطانت 

سعادة مراكش - 42222 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127171

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((5
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
JIDAR-(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.KECH
:)مقاو1 في) غرض الشركة بإيجاز)

اعما1 البناء).
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
لهبيشات رقم)5)))تسلطانت سعادة)

مراكش)-)42222)مراكش املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( بزاز) لحسن  السيد 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( بزاز) لحسن  السيد 
املسيرة)))حرف س رقم))36)مراكش)

42222)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( بزاز) لحسن  السيد 
املسيرة)))حرف س رقم))36)مراكش)

42222)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
13)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)72)116.

466I

HIDA SERVICE TAROUDANT

SOUSSAVI PRODUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM(LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC

  SOUSSAVI PRODUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

العوينة الجماعة القرويية اكودار 
املنابها  قيادة سيدي عبد هللا او 

مو�سي  تارودانت 23222 تارودانت 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7239

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOUSSAVI PRODUCTION
ذبح) ((1 (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحيوانات في املسالخ.
)))إنتاج وتعبئة الدواجن واللحوم)

3))تاجر املنتجات الغذائية..
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اكودار) القرويية  الجماعة  العوينة 
او) هللا  عبد  سيدي  قيادة  ( املنابها)
تارودانت) (23222 تارودانت) ( مو�سي)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 322.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ( السيد الحسن امزورو)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
الدئيم) العزيزعبد  عبد  السيد 
درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
((: ( الدئيم) محمادعبد  السيد 
درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222

للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الحسن امزورو))عنوانه(ا))
دوار الجرادات ايكودار امنابها)23222 

تارودانت املغرب.
الدئيم) العزيزعبد  عبد  السيد 
تجزئة) راضية  إقامة  (54 عنوانه(ا))
باشكو) (1 1الشقة) الطابق) ياسمينة 

2)24))الدارالبيضاء)املغرب.
الدئيم)) محمادعبد  السيد 
تيرم طابق3  زنقة دي  (42 عنوانه(ا))
شقة)2)الفيليت)2)23))الدارالبيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسن امزورو))عنوانه(ا))
دوار الجرادات ايكودار امنابها)23222 

تارودانت املغرب
الدئيم)) محمادعبد  السيد 
تيرم طابق3  زنقة دي  (42 عنوانه(ا))

تارودانت) ((23(2 الفيليت) (2 شقة)
املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بتارودانت) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)1317.
467I

SACO CONSEIL

AJ SURVEILLANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SACO CONSEIL
 MHAMID 9 N 468 1ER(ETAGE

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

Aj(surveillance شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة رقم 
329 )-  الطابق االو1 شقة رقم 

5)1 تامنصورت مراكش - 42222 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127173

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Aj (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.surveillance
اعما1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املراقبة االمنية).
عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم)329 )-))الطابق االو1 شقة رقم)
 42222 (- مراكش) تامنصورت  (1(5

مراكش املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: ( بواشتلة) جواد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

((: ( الطويلب) الرحيم  عبد  السيد 
522)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ( السيد جواد بواشتلة)
 16 رقم) د  بلوك  االمان  اسكجور 
مراكش) (42222 مراكش) (9 املحاميد)

املغرب.
الطويلب)) الرحيم  عبد  السيد 
دار اللة مينة تجزئة زهرة) عنوانه(ا))
 42222 مراكش) الويدان  النخيل 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( السيد جواد بواشتلة)
 16 رقم) د  بلوك  االمان  اسكجور 
مراكش) (42222 مراكش) (9 املحاميد)

املغرب
الطويلب)) الرحيم  عبد  السيد 
دار اللة مينة تجزئة زهرة) عنوانه(ا))
 42222 مراكش) الويدان  النخيل 

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
13)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)71)116.

462I

Advance Center

EPIC PROJECT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Advance Center
 Villa 9k4 Rue(Annajd(Hay(Riad ،

10020، Rabat(Maroc
EPIC PROJECT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي فيال 9ك4 
زنقة النجد، حي الرياض - 2)122 

الر8اط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
146573

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((2

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 EPIC (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROJECT

تعما1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة

تجارة

استيراد و تصدير.

عنوان املقر االجتماعي):)فيال)9ك4 

 122(2 (- الرياض) حي  النجد،) زنقة 

الر8اط املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد مرية قو�سي):))1.222)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

 1222 (: قو�سي) مرية  السيدة  (

بقيمة)122)درهم.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) قو�سي  مرية  السيدة 

قلعة السراغنة) (17 حي البهجة رقم)

12222)قلعة السراغنة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) قو�سي  مرية  السيدة 

قلعة السراغنة) (17 حي البهجة رقم)

12222)قلعة السراغنة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (22 بتاريخ) ( التجارية بالر8اط)

2)2))تحت رقم)4)1275.

469I
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CMA GESTION

PHG IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CMA GESTION

 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE(APT°22 RUE(IMAM

 ALI(HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

PHG IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

    ELITEمحمد الخامس إقامة

الطابق الثاني مراكش - 42222 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(1(97

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

219))تقرر حل) 17)دجنبر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

PHG IMMOBILIER))مبلغ رتسمالها)

مقرها) وعنوان  درهم  (122.222

الخامس) محمد  شارع  اإلجتماعي 

إقامةELITE))))الطابق الثاني مراكش)

(: مراكش املغرب نتيجة 1) (42222  -

توقف نشاط الشركة.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

محمد الخامس إقامةELITE))))الطابق)

مراكش) (42222 (- مراكش) الثاني 

املغرب.)

و عين:

 PHILIPPE GABRIEL السيد(ة))

رقم) و عنوانه(ا)) (CLAUDE  GUAY

إقامة) الخامس  محمد  شارع  ((1(

مراكش)) كليز  الثاني  الطابق  (ELITE

(ة)) 42222)مراكش املغرب كمصفي)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2)2))تحت رقم)112926.

472I

FINGEST CONSEIL SARL

STE MARAB
إعالن متعدد القرارات

FINGEST CONSEIL SARL
الحي الصناعي تجزئة املساررقم 

1369 مكتب 1 مراكش ، 42222، 
مراكش املغرب

STE MARAB «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: مركب 
يوسف ابن تاشفين بلوك ت رقم 9) 

شارع االمير موالي عبدهللا مراكش - . 
مراكش املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.31743
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
2)2))تم اتخاذ) 12)غشت) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت حصص
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تعيين مسير جديد للشركة)
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل الشكل القانوني للشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
بوسكري) رشيدة  السيدة  قامت 
واملقدرة) حصصها  مجموع  بتفويت 
لفائدة السيد علي) ( 1222)حصة) ب)

اطل�سي
على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 
ارطل�سي) علي  السيد  تعيين  مايلي:)

مسير وحيد للشركة
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تحويل الشكل القانوني للشركة من)
إلى) محدودة  مسؤولية  ذات  شركه 
شركه ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد))

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

26)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم))11626.

471I

مكتب املحاسبة

بكافي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة

طريق العرائش عمارة تجعون  رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 

152)9، القصر الكبير املغرب

بكافي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

ارندلس  مجموعة د شارع25 رقم 

1) القصر الكبير  - 152)9 القصر 

الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(627

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (14

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)بكافي.

املواد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الغذائية)-)استيراد و التصدير).

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

رقم) د شارع25) مجموعة  ( ارندلس)

القصر) (9(152 (- ( القصر الكبير) ((1

الكبير املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 167 ( (: محمد) القرقري  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد القرقري نزار):))167)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

 166 ( (: تسعد) القرقري  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

((: ( الحراق) بنادي  محمد  السيد 

52))حصة بقيمة)122)درهم للحصة)

السيد يونس بنادي الحراق):))52) 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 16667 (: السيد القرقري محمد) (

بقيمة)122)درهم.

 16667 (: ( نزار) القرقري  السيد 

بقيمة)122)درهم.

 16666 (: القرقري تسعد) السيد 

بقيمة)122)درهم.

(: ( الحراق) بنادي  محمد  السيد 

5222))بقيمة)122)درهم.

(: الحراق) بنادي  يونس  السيد 

5222))بقيمة)122)درهم.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( نزار) القرقري  السيد 

حي النهضة مجموعة ب شارع))1)رقم)

القصر) (9(152 ( الكبير) الفصر  (23

الكبير املغرب.

السيد القرقري تسعد عنوانه(ا))

حي النهضة مجموعة ب شارع))1)رقم)

القصر) (9(152 ( الكبير) الفصر  (23

لكبير املغرب.

الحراق) بنادي  يونس  السيد 

الخضراء) املسيرة  حي  عنوانه(ا))

القصر) ((5 مجموعة د شارع11)رقم)

الكبير)152)9)القصر الكبير املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الحراق)) بنادي  محمد  السيد 

الخضراء) املسيرة  حي  عنوانه(ا))

القصر) ((5 مجموعة د شارع11)رقم)

الكبير)152)9)القصر الكبير املغرب

السيد القرقري محمد عنوانه(ا))

حي النهضة مجموعة ب شارع))1)رقم)

القصر) (9(152 ( الكبير) الفصر  (23

الكبير املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)461.

47(I

SAGASUD

STE REEDAMCHSUD
إعالن متعدد القرارات

SAGASUD

شارع االمير موالي عبد هللا رقم 3) 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

STE REEDAMCHSUD «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: حي 

املسيرة شارع ابو بكر الصديق اقامة 
رقم 27 العيون - 72222 العيون 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.7947

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) ((214 فبراير) ((4 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت حصص

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تفويت حصص

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير الشكل القانوني

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين مسير جديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) بند 

752حصة من السيد:) تفويت) مايلي:)

الحسين اخدامش الى السيد:ابراهيم)

الخضر

بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

السيد:) من  حصة  ((52 تفويت)

السيد:ابراهيم) الى  سعيدي  يوسف 

الخضر.

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
الشركة) من  القانوني  الشكل  تغيير 
الى شركة) ( ذات مسؤولية محدودة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد
بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيد:)ابراهيم الخضر كمسير)

وحيد للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
5))فبراير) )بتاريخ) االبتدائية بالعيون)

214))تحت رقم)171/14.

473I

global compta et conseils

ORIGINAL SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

global compta et conseils
12,شارع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

92222، طنجة املغرب
ORIGINAL SERVICE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي فيال 
فيسطا زنقة 4 رقم 5 - 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
142(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (1992 يوليوز) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ORIGINAL SERVICE
غرض الشركة بإيجاز):)شراء)و8يع)

مواد مكافحة الحرائق
نجارة الحديد وارملنيوم.

فيال) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
فيسطا زنقة)4)رقم)5 - 92222)طنجة)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد السالم مرون):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
مرون) السالم  عبد  السيد 
عنوانه(ا))تجزئة فاطمة الزهراء)شارع)

2))رقم)15  92222)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
مرون) السالم  عبد  السيد 
عنوانه(ا))جزئة فاطمة الزهراء)شارع)

2))رقم)15  92222)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((5 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1992)تحت رقم))957.
474I

CABINET CADRE CONSEIL

G.B.T.D SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV(MY(RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC
G.B.T.D SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 

املسيرة رقم 199 ورزازات - 45222 
ورزازات املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.6197

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((2(2 شتنبر) (16 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (G.B.T.D SARL حل)
رتسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (122.222,22
 199 رقم) املسيرة  حي  اإلجتماعي 

املغرب) ورزازات  (45222 (- ورزازات)

نتيجة النهاء)عملية التصفية..

و عين:

السيد(ة))محمد))باحو و عنوانه(ا))

مسمرير) حديدو  ايت  بودجام  دوار 

45222))تنغير املغرب كمصفي) تنغير)

(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

حي) وفي  ((2(2 شتنبر) (16 بتاريخ)

 45222 (- ورزازات) (199 املسيرة رقم)

ورزازات املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بورزازات) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)513.

475I

global compta et conseils

ORIGINAL SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

global compta et conseils

12,شارع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

92222، طنجة املغرب

ORIGINAL SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي فيال 

فيسطا زنقة 4 رقم 5 - 92222 

طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.142(1

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) ((222 فبراير) (24 في) املؤرخ 

املصادقة على):

السالم) عبد  (ة)) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (422 مرون)

تصل)1.222)حصة لفائدة))السيد)(ة))

فاطمة مرون بتاريخ)24)فبراير)222).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

فبراير) ((5 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

222))تحت رقم)761.

476I
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Ryad(Auto

إيريلس
شركة املساهمة

مالءمة النظام ارسا�سي للشركة

Airelce
 Boulevard Président Félix

 Houphouët(Boigny 24 ، 20000،
Casablanca Maroc

إيريلس «شركة املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي: 4), شارع 
الرئيس فيليكس هوفويت بوانيي - - 

الدارالبيضاء املغرب.
«مالءمة النظام ارسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

9)156 الدارالبيضاء.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) ((2(2 يونيو) (23 في) املؤرخ 
للشركة) ارسا�سي  النظام  مالءمة 
 (2-19 رقم) مع مقتضيات القانون:)
 17-95 املعد1 و املتمم للقانون رقم)
املتعلق بشركات املساهمة ثم تعديل)

النظام ارسا�سي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (5 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)747512.
477I

global compta et conseils

ORIGINAL SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسما1 الشركة

global compta et conseils
12,شارع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

92222، طنجة املغرب
ORIGINAL SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي فيال 
فيسطا زنقة 4 رقم 5 - 92222 

طنجة املغرب.
رفع رتسما1 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.142(1

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((212 تكتو8ر) ((5 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما1  رفع 
من) تي  درهم») (1.122.222»

 1.(22.222» إلى) درهم») (122.222»
تحويل سندات) ( (: عن طريق) درهم»)

القرض.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر) (13 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

212))تحت رقم)19)4.
472I

global compta et conseils

ORIGINAL SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

global compta et conseils
12,شارع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

92222، طنجة املغرب
ORIGINAL SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي فيال 
فيسطا زنقة 4 رقم 5 - 92222 

طنجة املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.142(1

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) ((213 نونبر) (11 املؤرخ في)
مواد ضد) «بيع  من) الشركة  نشاط 

الحريق
إلى) االملنيوم») و  الحديد  نجارة 

«تعما1 مختلفة».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر) ((4 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

213))تحت رقم)5135.
479I

 Société Marocaine de Conseils Techniques et

d’Exploitations Industrielles - COTEXIN

COTEXIN
شركة املساهمة

مالءمة النظام ارسا�سي للشركة

 Société Marocaine de Conseils
 Techniques et d›Exploitations

Industrielles - COTEXIN
 Boulevard Président Félix
 Houphouët(Boigny, 24 ،
20000، Casablanca(Maroc
COTEXIN «شركة املساهمة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 4), شارع 

الرئيس فيليكس هوفويت بوانيي - - 

الدارالبيضاء املغرب.

«مالءمة النظام ارسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

9)121 الدارالبيضاء.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) ((2(2 يونيو) (11 في) املؤرخ 

للشركة) ارسا�سي  النظام  مالءمة 
 (2-19 رقم) مع مقتضيات القانون:)

 17-95 املعد1 و املتمم للقانون رقم)

املتعلق بشركات املساهمة ثم تعديل)

النظام ارسا�سي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (5 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)747541.

422I

global compta et conseils

ORIGINAL SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسما1 الشركة

global compta et conseils

12,شارع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

92222، طنجة املغرب

ORIGINAL SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي فيال 

فيسطا زنقة 4 رقم 5 - 92222 

طنجة املغرب.
رفع رتسما1 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.142(1

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((212 شتنبر) (23 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما1  رفع 

من) تي  درهم») ((.722.222»

«22.222).1)درهم»)إلى)«3.922.222 

تحويل سندات) ( (: عن طريق) درهم»)

القرض.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر) ((6 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

212))تحت رقم)2465.

421I

SAGEST

SAISS CONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGEST

 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er

 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC

SAISS CONCEPT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 19 

زنقة 5 حي السكة بنسودة  - 32222 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

64257

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SAISS (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.CONCEPT

اشغا1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

حرة)-)منعش عقاري.

 19 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

زنقة)5)حي السكة بنسودة))-)32222 

فاس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: الزين) السيد عزالدين 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 1222 (: الزين) عزالدين  السيد  (

بقيمة)122)درهم.
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والعائلية) الشخصية  ارسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الزين  عزالدين  السيد 

دوار لال فاطنة السفلية مكس موالي)

يعقوب))32222)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) الزين  عزالدين  السيد 

دوار لال فاطنة السفلية مكس موالي)

يعقوب))32222)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (21 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)444).

42(I

global compta et conseils

ORIGINAL SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

global compta et conseils

12,شارع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

92222، طنجة املغرب

ORIGINAL SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي فيال 

فيسطا زنقة 4 رقم 5 - 92222 

طنجة املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.142(1

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) ((225 يناير) (26 في) املؤرخ 

مواد ضد) «بيع  من) الشركة  نشاط 

الحريق

إلى) االملنيوم») و  الحديد  نجارة 

«نجارة الحديد و االملنيوم

عمليات التنظيف و الصباغة

خدمات مختلفة».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) ((1 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

225))تحت رقم)567.

423I

 E3I  CONSULTING(تو)3)إي كونسولتين بريفي

PRIVE SARL

 SAIS سايس انجكسيون
INJECTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

شركة سايس انجكسيون   
SOCIETE SAIS INJECTION

تجزئة 1)1 الحي الصناعي عين 
الشقف ، 32222، فاس املغرب

 SAIS سايس انجكسيون
INJECTION شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

1)1, الحي الصناعي, عين الشقف - 
32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
64(29

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)سايس)

.SAIS INJECTION(انجكسيون
صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

كعب و نعل ارحذية.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- عين الشقف) الحي الصناعي,) (,1(1

32222)فاس املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 422 ( (: محمد) العرفاوي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 122 ( (: الز8ير) العرفاوي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
السيد بيباح محمد):))52))حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
السيد بيباح يوسف):))52))حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد العرفاوي محمد عنوانه(ا))

شاع حسان ابن ثابت شقة)4))إقامة)
زهرة م ج)32222)فاس املغرب.

السيد العرفاوي الز8ير عنوانه(ا))

13)اقامة بريستيجيا الشقة)6)ملعب)

الخيل)32222)فاس املغرب.

عنوانه(ا)) محمد  بيباح  السيد 
رقم)1623)تجزئة جبل ثغات)1)ثغات)

32222)فاس املغرب.

عنوانه(ا)) يوسف  بيباح  السيد 
ثغات) فاس  واد  (34 الزنقة) (42 رقم)

32222)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد العرفاوي محمد عنوانه(ا))

شاع حسان ابن ثابت شقة)4))إقامة)
زهرة م ج)32222)فاس املغرب

عنوانه(ا)) محمد  بيباح  السيد 
رقم)1623)تجزئة جبل ثغات)1)ثغات)

32222)فاس املغرب

عنوانه(ا)) يوسف  بيباح  السيد 
ثغات) فاس  واد  (34 الزنقة) (42 رقم)

32222)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (29 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)613).

424I

FINGEST CONSEIL SARL

 CENTRE PÉDAGOGIQUE DE
MARRAKECH PRIVÉ

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL

الحي الصناعي تجزئة املساررقم 

1369 مكتب 1 مراكش ، 42222، 

مراكش املغرب

 CENTRE PÉDAGOGIQUE DE

MARRAKECH PRIVÉ  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

الحديقة عمارة 7 الشقه ) الطابق 

االر�سي - .  مراكش  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127265

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((1

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 CENTRE PÉDAGOGIQUE DE

. MARRAKECH PRIVÉ

-)مدرسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

حرة لتعلم اللغات والدعم.

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق) (( الشقه) (7 الحديقة عمارة)

االر�سي)-).))مراكش))املغرب).

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

البوزيدي) ياسمين  السيدة 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

البوزيدي) ياسمين  السيدة 

 7 عمارة) الحديقة  إقامة  عنوانه(ا))

مراكش)) ( (. الطابق االر�سي) (( الشقه)

املغرب).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

البوزيدي) ياسمين  السيدة 

 7 عمارة) الحديقة  إقامة  عنوانه(ا))

مراكش)) ( (. الطابق االر�سي) (( الشقه)

املغرب).
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

22)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)116146.

425I

بريكوتري طــنــجــس

بريكـــوتري طـــنـــجـــس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

بريكوتري طــنــجــس

تجزئة طــريق الســوانــي )1  زنقة 

2)1 رقم 15 قطغة رقم 3 ، 92222، 

طنجة املغرب

بريكـــوتري طـــنـــجـــس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

طــريق السواني )1 زنقة 2)1 رقم 15 

قطعة 3 - 92222 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42935

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 شتنبر) (27 في) املؤرخ 

املصادقة على):

عبد الحفيض) (ة)) تفويت السيد)

172)حصة اجتماعية من) احمدوش)

تصل)1.222)حصة لفائدة))السيد)(ة))

شتنبر) (27 بتاريخ) القادر مجيج  عبد 

.(2(2

االله) عبد  (ة)) السيد) تفويت 

172)حصة اجتماعية من) احمدوش)

تصل)1.222)حصة لفائدة))السيد)(ة))

شتنبر) (27 بتاريخ) القادر مجيج  عبد 

.(2(2

يوسف) (ة)) السيد) تفويت 

162)حصة اجتماعية من) احمدوش)

تصل)1.222)حصة لفائدة))السيد)(ة))

شتنبر) (27 بتاريخ) القادر مجيج  عبد 

.(2(2

الرحمان) عبد  (ة)) السيد) تفويت 

دبون)322)حصة اجتماعية من تصل)

1.222)حصة لفائدة))السيد)(ة))عبد)

القادر مجيج بتاريخ)27)شتنبر)2)2).

دبون) سعيد  (ة)) السيد) تفويت 

تصل) من  اجتماعية  حصة  ((22

1.222)حصة لفائدة))السيد)(ة))عبد)

القادر مجيج بتاريخ)27)شتنبر)2)2).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

تكتو8ر) (27 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)34525).

426I

(S COMPTE

 SOCIETE TRANSFERT

FARSSAOUI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

إنشاء)فرع تابع للشركة

(S COMPTE

 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE(BOUJAAD ، 25060،

BOUJAAD MAROC

 SOCIETE TRANSFERT

FARSSAOUI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 شارع 

الحسن التاني - 5262) تبي الجعد 

املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.((9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)23)شتنبر)2)2))تقرر إنشاء)

فرع))تابع للشركة))تحت التسمية)-)و)

ساحة محمد) (35( الكائن بالعنوان)

الجعد) تبي  ((5262 (- ( الخامس)

املغرب و املسير من طرف السيد(ة))

الفرساوي رشيد).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( الجعد) بابي  االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)127.

427I

FINGEST CONSEIL SARL

 SOCIETE WITR»
 DES TRAVAUX

 TOPOGRAPHIQUES
«SWITOP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FINGEST CONSEIL SARL
الحي الصناعي تجزئة املساررقم 

1369 مكتب 1 مراكش ، 42222، 
مراكش املغرب

 SOCIETE WITR DES TRAVAUX»
  TOPOGRAPHIQUES «SWITOP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي ق ك شارع 
الحسن الثاني عمارة الزكموزي 
الطابق الثاني الشقة رقم 14 - .  

مراكش املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(1731

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
 (219 تكتو8ر) (26 في) املؤرخ 
مسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
 SOCIETE WITR DES TRAVAUX»
   TOPOGRAPHIQUES( «SWITOP
درهم) (122.222 رتسمالها) مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجتماعي ق ك شارع)
الزكموزي) عمارة  الثاني  الحسن 
  .  -  14 رقم) الشقة  الثاني  الطابق 
مراكش املغرب))نتيجة 1):)حل نهائي)

للشركة).
ك) ق  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شارع الحسن الثاني عمارة الزكموزي)
  .  -  14 رقم) الشقة  الثاني  الطابق 

مراكش))املغرب).)
و عين:

الفصيح)) ابن  ( محمد) السيد(ة))
 514 رقم) ب  (( السيرة) عنوانه(ا)) و 
مراكش)).))مراكش))املغرب))كمصفي)

(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ك) ق  (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

شارع الحسن الثاني عمارة الزكموزي)

الطابق الثاني الشقة رقم)14

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (14 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2)2))تحت رقم)67)111.

422I

COMPTA-YASS SARL AU

ESCALLONIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTA-YASS SARL AU

 IMM IBN KHALDOUN AV IBN

 KHALDOUNE(BR 10 V.N(SAFI ،

46000، SAFI(MAROC

ESCALLONIA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي البقعة 

)49 سيدي عبد الكريم 1 آسفي - 

4622  آسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

12235

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ESCALLONIA

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
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البقعة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- آسفي) (1 سيدي عبد الكريم) (49(

4622))آسفي املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد محوش الحبيب)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محوش الحبيب عنوانه(ا))
آسفي) املستشفى  زنقة طبرية حي  (1

46222)آسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محوش الحبيب عنوانه(ا))
آسفي) املستشفى  زنقة طبرية حي  (1

46222)آسفي املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (26 بتاريخ) ( االبتدائية بآسفي)

2)2))تحت رقم)-.
429I

MEDPLUS WORLD

MEDPLUS WORLD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MEDPLUS WORLD
23، زنقة تيت تورير شارع موالي 
يوسف الدارالبيضاء ، 2222)، 

الدارالبيضاء املغرب
MEDPLUS WORLD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 23، زنقة 
تيت تورير شارع موالي يوسف  - 

2222) الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
474913

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEDPLUS WORLD
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

من الشركة هو:
السياحة) في  والدعم  اإلستشارة 

العالجية)؛
شبه) املنتجات  وتوزيع  استيراد 

الطبية)؛
اكتساب) تو  تطوير  تو  تشغيل 
البدنية) للياقة  نشاط  تي  تأجير  تو 
والرفاهية ومركز التجميل والرياضة)

وتصفيف الشعر والنشاط الجمالي.
وسمسرة) وتجارة  و8يع  شراء)
جميع) وتوزيع  وتسويق  وتمثيل 

ارشياء)واملنتجات واملواد والسلع)؛
ارنشطة السياحية؛

الخدمات التجارية بجميع تنواعها:)
وكيل بالعمولة)،)مزود تعما1)...)؛

املتعلقة) والخدمات  ارعما1 
بالكائن تعاله)؛

امللكية) حقوق  على  االستحواذ 
تنواع) جميع  وفي  الوسائل  بجميع 

ارعما1 تو الشركات)؛
تنواع) جميع  وتصدير  استيراد 
تو) البضائع  تو  املنتجات  تو  السلع 

الحلو1 تو الخدمات)؛
املعامالت) جميع  (، عام) وبشكل 
التجارية واملنقولة والعقارية واملالية)
التي قد تكون مرتبطة بشكل مباشر تو)
غير مباشر بارنشطة املذكورة تعاله)
تحقيقها) تعزز  تن  املحتمل  من  تو 

وتطويرها..
عنوان املقر االجتماعي):)23،)زنقة)
(- ( يوسف) موالي  شارع  تورير  تيت 

2222))الدارالبيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 52.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 EROGLU(OZGE(:((500(السيدة

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 EROGLU OZGE السيدة)

شيشلي) (34222 شيشلي) عنوانه(ا))

تركيا.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 EROGLU OZGE السيدة)

شيشلي) (34222 شيشلي) عنوانه(ا))

تركيا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742743.

492I

BUREAU ESSOUFYANI

FOUM LOAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE(MAROC

FOUM LOAD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع تم 

السعد الرقم 63 - 72222 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

19425

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  ((216 تبريل) (29

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 FOUM(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.LOAD
ارشغا1) (: غرض الشركة بإيجاز)
تشييد) (- متنوعة) تعما1  (- العامة)
البنايات والعقارات بمختلف تنواعها)
وطبيعتها العادية والعمالقة)-)تعما1)
والزجاج) وارملنيوم  الخشب  نجارة 
الدهان) تعما1  (- حديد) وتشغا1 
تنواع) جميع  (- والديكور) والصباغة 

النقل)-)...)وغيرها..
:)شارع تم) عنوان املقر االجتماعي)
العيون) (72222  -  63 الرقم) السعد 

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: الخن�سي) حمزة  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) الخن�سي  حمزة  السيد 
العيون) (72222 ( الرملة) خط  حي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الخن�سي  حمزة  السيد 
العيون) (72222 الرملة) خط  حي 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)2))يوليوز)

216))تحت رقم)263).

491I

RAIHANA ET AYOUB GESTION  

EVESGAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RAIHANA ET AYOUB GESTION
درب العساس رقم 37 سيبع مراكش 

، 42222، مراكش املغرب



14415 الجريدة الرسميةعدد)5635 - 11)ر8يع ارو1))144 )2))تكتو8ر)2)2)) 

EVESGAS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 23) 
تجزئة الفضل 3 العمارة 3 - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127215
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EVESGAS
غرض الشركة بإيجاز):)التجارة

بيع املواد الغدائية و مواد النظافة
االستيراد و التصدير.

عنوان املقر االجتماعي):)رقم)23) 
تجزئة الفضل)3)العمارة)3 - 42222 

مراكش املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: السيد عبد املنعم ودودي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
السيد احمد ودودي):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
ودودي) املنعم  عبد  السيد 
الزاوية درب املحروق رقم) عنوانه(ا))

6)  42222)مراكش املغرب.
عنوانه(ا)) ودودي  احمد  السيد 
 2(3 رقم) (1 بلبكار) املحمدي  الحي 

42222)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ودودي) املنعم  عبد  السيد 
الزاوية درب املحروق رقم) عنوانه(ا))

6)  42222)مراكش املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

27)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)6365.

49(I

CABINET BADREDDINE

A.M.B TECHNOLOGY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

CABINET BADREDDINE

79) ت مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 2، مراكش املغرب

A.M.B TECHNOLOGY شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : مسيرة 

1 حرف ب رقم 555 - * مراكش 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.62439

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

2)2))تقرر حل) 13)غشت) املؤرخ في)

A.M.B TECHNOLOGY)شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

 122.222 رتسمالها) مبلغ  الوحيد 

اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 

 *  -  555 رقم) ب  حرف  (1 مسيرة)

مراكش املغرب نتيجة 1*.

و عين:

بنصغير) ( املجيد) عبد  السيد(ة))

حرف ب رقم) (1 مسيرة) و عنوانه(ا))

(ة)) مراكش املغرب كمصفي) (* (533

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)13)غشت)2)2))وفي)*)-)*)*)*.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)2)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)115962.

493I

A&O

KATEY CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

A&O

 AVENUE(MERS(SULTAN ، (6

52)2)، الدار البيضاء املغرب

KATEY CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6) شارع 

مرس السلطان الطابق 1 شقة 3 - 

2222) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

475171

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 KATEY(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CONSULTING

غرض الشركة بإيجاز):)استشارة و)

ومواكبة املقاوالت.

6))شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

 -  3 شقة) (1 مرس السلطان الطابق)

2222))الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الصديق) ابن  طارق  السيد 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الصديق) ابن  طارق  ( السيد)

 ( عمارة ت) ( ٌٌُاقامة سندباد) عنوانه(ا))

الذئاب) عين  (32( الشقة) (3 الطابق)

2222))الدار البيضاء))املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الصديق) ابن  طارق  ( السيد)

 ( عمارة ت) ( ٌٌُاقامة سندباد) عنوانه(ا))

الذئاب) عين  (32( الشقة) (3 الطابق)

2222))الدار البيضاء))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)4)7492.

494I

«EL MARJANIYA»

»MOST SERVICE»
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MESA WORK

 Avenue(Bir(Anzarane, imm.

 Al(Mehdi(N°28, 2ème(étage,

 El(Jadida ، 24000، EL(JADIDA

MAROC

«MOST SERVICE» شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع بئر 

انزران، عمارة املهدي، رقم 2)، 

الطابق الثاني، الجديدة - 4222) 

الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

16997

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((5

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.«MOST SERVICE»
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التعبئة) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
الفواكه) وتخزين  وتعبئة  والتغليف 
-)إنتاج علب) والخضروات والحبوب.)
(- الغذائية.) املواد  تغليف  وتكياس 

نقل البضائع..
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(،(2 رقم) عمارة املهدي،) بئر انزران،)
 (4222 (- الجديدة) الثاني،) الطابق 

الجديدة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد هللا دواح):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
 522 ( (: السيدة مريم ساع الحق)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) دواح  هللا  عبد  السيد 

الجديدة)4222))الجديدة املغرب.
السيدة مريم ساع الحق عنوانه(ا))

الجديدة)4222))الجديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) دواح  هللا  عبد  السيد 

الجديدة)4222))الجديدة املغرب
السيدة مريم ساع الحق عنوانه(ا))

الجديدة)4222))الجديدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة))بتاريخ)9))شتنبر)

2)2))تحت رقم)771.
495I

AGS CONSEIL

AL ISLAH INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AGS CONSEIL
 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

AL ISLAH INVEST شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5)5 شارع 

الفداء - 2222) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

749(26

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (1(

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ISLAH INVEST

غرض الشركة بإيجاز):)االستثمار)

في ارسهم وإدارة اروراق املالية.

 5(5 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الدارالبيضاء) ((2222 (- شارع الفداء)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

167.112.222)درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) اساكور  سعيد  السيد 

عين) الكريمات  فاس  شارع  (34-35

الشق)2222))الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) اساكور  سعيد  السيد 

عين) الكريمات  فاس  شارع  (34-35

الشق)2222))الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)26)749.

496I

AGS CONSEIL

AL MADAD INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AGS CONSEIL
 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

AL MADAD INVEST شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 126 
زنقة الوداية الفيلت - 2222) 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
475357

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MADAD INVEST
غرض الشركة بإيجاز):)االستثمار)

في ارسهم وإدارة اروراق املالية.
 126 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 (2222 (- الفيلت) الوداية  زنقة 

الدارالبيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رتسما1  مبلغ 
167.112.222)درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ابراهيم اساكور عنوانه(ا))
تجزئة ليمونة زنقة)9رقم)17)كاليفرنيا)

2222))الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم اساكور عنوانه(ا))

تجزئة ليمونة زنقة)9رقم)17)كاليفرنيا)

2222))الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)24)749.

497I

AGS CONSEIL

KHALAF HOLDING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AGS CONSEIL

 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC

KHALAF HOLDING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

112 شارع الشفشاوني كم 11.5 

عين السبع - 2222) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

475351

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (1(

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KHALAF HOLDING

غرض الشركة بإيجاز):)االستثمار)

في ارسهم وإدارة اروراق املالية.
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طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 11.5 كم) الشفشاوني  شارع  (112

الدارالبيضاء) ((2222 (- السبع) عين 

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

167.112.222)درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) اسكور  لحسن  السيد 

تجزئة كلثوم زنقة)3)رقم)42)كالفورنيا)

2222))الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) اسكور  لحسن  السيد 

تجزئة كلثوم زنقة)3)رقم)42)كالفورنيا)

2222))الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)21)749.

492I

AGS CONSEIL

DIAA INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AGS CONSEIL

 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC

DIAA INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5)5 شارع 

الفداء - 2222) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

475359

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (1(
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 DIAA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.INVEST
غرض الشركة بإيجاز):)االستثمار)

في ارسهم وإدارة اروراق املالية.
 5(5 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الدارالبيضاء) ((2222 (- شارع الفداء)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

222.)2.74))درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
اساكور) رشيد  موالي  السيد 
بولو) (76 حي الشرطة رقم) عنوانه(ا))

2222))الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اساكور) رشيد  موالي  السيد 
بولو) (76 حي الشرطة رقم) عنوانه(ا))

2222))الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)25)749.

499I

AGS CONSEIL

MEDASK HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AGS CONSEIL
 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC
 MEDASK HOLDING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
112 شارع الشفشاوني كم 11.5 

عين السبع - 2222) الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
475347

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (1(
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEDASK HOLDING
غرض الشركة بإيجاز):)االستثمار)

في ارسهم وإدارة اروراق املالية.
طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 11.5 كم) الشفشاوني  شارع  (112
الدارالبيضاء) ((2222 (- السبع) عين 

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رتسما1  مبلغ 
167.112.222)درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) اسكور  محمد  السيد 
 (2222 بولو) االطالنتيد  شارع  (6(

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) اسكور  محمد  السيد 
 (2222 بولو) االطالنتيد  شارع  (6(

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749199.

522I

TRAITEUR ELJANOUB

TRAITEUR ELJANOUB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TRAITEUR ELJANOUB
رقم 271 حي العودة العيون ، 

72222، العيون املغرب

TRAITEUR ELJANOUB شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 271 

حي العودة العيون العيون 72222 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3(593

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRAITEUR ELJANOUB

تموين) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحفالت),)التجارة العامة),)التصدير)

و) امللتقيات  تنظيم  االستيراد,) و 

املناسبات.
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)271 

 72222 العيون) العيون  العودة  حي 

العيون املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: العمري) ( السيد محمد)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
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العمري عنوانه(ا)) ( السيد محمد)

 72222 271)حي العودة العيون) رقم)

العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العمري عنوانه(ا)) ( السيد محمد)

 72222 271)حي العودة العيون) رقم)

العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)11)غشت)

2)2))تحت رقم)2)2)/1243.

521I

CAF MANAGEMENT

DINA HOLDING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسما1 الشركة

CAF MANAGEMENT

الزنقة 37 الرقم 17 حي الهناء ، 

12)2)، الدار البيضاء املغرب

DINA HOLDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الهناء 

الزنقة 37 الرقم 17 - 12)2) الدار 

البيضاء املغرب.

رفع رتسما1 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.336139

العام) الجمع  بمقت�سى 

دجنبر) ((4 في) املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة) رتسما1  رفع  تم  ((219

درهم») (3.222.222» قدره) بمبلغ 

إلى) درهم») (7.222.222» من) تي 

طريق) عن  درهم») (12.222.222»

الشركة) ديون  مع  مقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

دجنبر)219))تحت رقم)5341)7.

52(I

FOUZMEDIA

 SOCIETE IMAZAN

MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 SOCIETE IMAZAN MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 

مصطفى الرافعي وزنقة طنجةاقامة 

بالزور 14 مكتب رقم 7 - 14222 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56(41

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((1

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE IMAZAN MOROCCO

التصدير) (: غرض الشركة بإيجاز)

واالستيراد.
زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

مصطفى الرافعي وزنقة طنجةاقامة)

 14222  -  7 رقم) مكتب  (14 بالزور)

القنيطرة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

صخراوي) صباح  السيدة 
الرافعي) مصطفى  زاوية  عنوانه(ا))
14)مكتب) وزنقة طنجةاقامة بالزور)

رقم)7 14222)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
صخراوي) صباح  السيدة 
الرافعي) مصطفى  زاوية  عنوانه(ا))
14)مكتب) وزنقة طنجةاقامة بالزور)

رقم)7 14222)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (2 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)-.
523I

Centre de Gestion et Comptabilité

سبيسيال سول تريتمنت 
SPECIAL SOL TRAITEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Centre de Gestion et
Comptabilité

 RUE(DE(FES 1ER(ETAGE(N°5، 2
90000، Tanger(Maroc

 SPECIAL سبيسيا1 سو1 تريتمنت
SOL TRAITEMENT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 شارع 

فاس رقم 5 الطابق االو1 - 92222 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
125259

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 يونيو) (14
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SPECIAL تريتمنت) سبيسيا1 سو1 

.SOL TRAITEMENT

تساسات) (: غرض الشركة بإيجاز)

عميقة ومعالجة التربة.

شارع) (2 (: عنوان املقر االجتماعي)

 92222 (- الطابق االو1) (5 فاس رقم)

طنجة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( السيد يونس الناصري)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد يونس الناصري))عنوانه(ا))

 661 رقم) الف  قطاع  الرحمة  حي 

11152)سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يونس الناصري))عنوانه(ا))

 661 رقم) الف  قطاع  الرحمة  حي 

11152)سال املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (27 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)121)3).

524I

ficogedek(sarl(au

 NOUVELLE HORIZON DU

BATIMENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ficogedek(sarl(au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

 NOUVELLE HORIZON DU

BATIMENTS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 12 

عمارة 127 االحمدية 3 التضامن - 

52252 مكناس املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52279

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((4

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 NOUVELLE HORIZON DU

.BATIMENTS

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

 12 :)شقة) عنوان املقر االجتماعي)

(- التضامن) (3 االحمدية) (127 عمارة)

52252)مكناس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: بوخاري) يونس  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد سعيد الوالي):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) بوخاري  يونس  السيد 

 52252 توال1) (2( تجزئة الفتح) (((4

مكناس املغرب.

السيد سعيد الوالي عنوانه(ا))52 

مكناس) (52252 اسباتا) (4 سراميطو)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) بوخاري  يونس  السيد 

 52252 توال1) (2( تجزئة الفتح) (((4

مكناس املغرب

السيد سعيد الوالي عنوانه(ا))52 

مكناس) (52252 اسباتا) (4 سراميطو)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

29)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)3172.

525I

MELIUS CONSULTING

SOFT WAVE CFF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MELIUS CONSULTING

رقم 49 ، زنقة سعد إبن تبي وقاص ، 

الطابق الثاني ، مكتب رقم 3 تلزاس 

لورين، 2)21)، الدار البيضاء 

املغرب

SOFT WAVE CFF شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2)1 

شارع الحزام الكبير،إقامة ليليا ) ، 

الطابق الرابع ، رقم 44 ، - 52)2) 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.322295

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 شتنبر) (25 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تكا1) ( محمد) (ة)) السيد) تفويت 

تصل) من  اجتماعية  حصة  (1.222

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222

حمزة عسولي بتاريخ)24)شتنبر)2)2).

تفويت السيد)(ة))نورالدين))يسو)

تصل) من  اجتماعية  حصة  (1.222

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222

حمزة عسولي بتاريخ)24)شتنبر)2)2).

موقو) ( وليد) (ة)) السيد) تفويت 

تصل) من  اجتماعية  حصة  (522

522)حصة لفائدة))السيد)(ة))حمزة)

عسولي بتاريخ)24)شتنبر)2)2).

هملي) ( إلهام) (ة)) السيد) تفويت 

تصل) من  اجتماعية  حصة  (522

522)حصة لفائدة))السيد)(ة))حمزة)

عسولي بتاريخ)24)شتنبر)2)2).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)746165.

526I

MELIUS CONSULTING

SOFT WAVE CFF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

MELIUS CONSULTING

رقم 49 ، زنقة سعد إبن تبي وقاص ، 

الطابق الثاني ، مكتب رقم 3 تلزاس 

لورين، 2)21)، الدار البيضاء 

املغرب

SOFT WAVE CFF  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2)1 

شارع الحزام الكبير،إقامة ليليا ) ، 

الطابق الرابع ، رقم 44 ،  - 52)2) 

الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.322295

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2)2))تم تعيين) 25)شتنبر) املؤرخ في)

السيد(ة)) للشركة  جديد  مسير 

عسولي حمزة كمسير وحيد

تبعا لقبو1 استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)746165.

527I

AFA PARTNERS

SIDI IFNI FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFA PARTNERS

 LOT(B(N° 305 AGADIR(BAY

 TECHNOPOLE 1 AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC

 SIDI IFNI FISH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تكنو8و1 

1 ، بلوك ب ، رقم B325 تغادير باي 

فونتي تغادير - 22212 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

44479

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SIDI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IFNI FISH

القيام) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

(، البحري) الصيد  تنشطة  بجميع 

سواء)في املياه اإلقليمية تو الساحلية)

تو املياه العميقة تو في املياه باالستناد)

تحويل وتصنيع جميع) ؛) إلى اتفاقية)

املنتوجات البحرية)

جميع) وتشغيل  تأجير  انشاء،)

لتجهيز) التبريد  مرافق  تو  املصانع 

ومعالجة وحفظ ارسماك وتي منتوج)

زيت) تصنيع  وكذلك  (، آخر) بحري 

السمك ودقيقه)؛

استيراد وتصدير جميع املنتوجات)

واملواد) املنتجات  وجميع  البحرية 

الالزمة ملمارسة الصيد والتصنيع.
تكنو8و1) (: عنوان املقر االجتماعي)
1)،)بلوك ب)،)رقم)B325)تغادير باي)

فونتي تغادير)-)22212)اكادير املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

التهامي) الوزاني  التهامي  السيد 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
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والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

التهامي) الوزاني  التهامي  السيد 

عنوانه(ا))فاس املدينة فاس)32112  

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

التهامي) الوزاني  التهامي  السيد 

عنوانه(ا))فاس املدينة فاس)32112  

فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((9 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2)2))تحت رقم)96477  .

522I

CLEAN(FINANCE(’CF’)كلين فينانس

 ›CLEAN(FINANCE ›CF

 كلين فينانس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CLEAN(FINANCE ›CF‹ كلين 

فينانس

)33 - شارع إبراهيم الروداني- 

الطابق 5 - رقم 1) إقامة ريحان 

- املعاريف، 2622)، الدار البيضاء 

املغرب

CLEAN(FINANCE ›CF‹  كلين 

فينانس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي )33 شارع 

إبراهيم الروداني الطابق 5 رقم 1)) 

إقامة ريحان - املعاريف 2622)  

الدار البيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

473659

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CLEAN(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

FINANCE(’CF’))كلين فينانس.

غرض الشركة بإيجاز):)االستشارة)

املالي) التدبير  ميادين  في  املساعدة  و 

الضريبي والقانوني.

 33( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع إبراهيم الروداني الطابق)5)رقم)

1)))إقامة ريحان)-)املعاريف)2622)  

الدار البيضاء))املغرب).

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 52.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: ( السيد عبد اإلله مرشيد)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

مرشيد)) اإلله  عبد  السيد 

حي) زناتة  مجموعة  (475 عنوانه(ا))

 (2(62 ( البرنو�سي) سيدي  القدس 

الدار البيضاء))املغرب).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

مرشيد)) اإلله  عبد  السيد 

حي) زناتة  مجموعة  (475 عنوانه(ا))

 (2(62 ( البرنو�سي) سيدي  القدس 

الدار البيضاء))املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

529I

WEWORK

WEWORK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

WEWORK

إقامة السنو�سي، )) شارع 9 تبريل، 

حي بامليي ، 2342)، الدارالبيضاء 

املغرب

WEWORK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي إقامة 

السنو�سي، )) شارع 9 تبريل، 

حي بامليي - 2342) الدار البيضاء  

املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

4(1(55

)بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) ((2(2 شتنبر) (14 املؤرخ في)

(«WEWORK» من) الشركة  تسمية 

.(«Corporate Business Center»(إلى

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742952.

512I

NASSIMCOMPTA sarl

OLEA SAISS  SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

NASSIMCOMPTA sarl

 Appartement(situé(au(RDC  sis(à

 Meknès,  AL(MANSOUR 6 IMM

 A 1 Appt(N° 9 ، 50000، meknés

maroc

OLEA(SAISS  SARL(AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي واد شجرة 

جماعة املغاصيين موالي ادريس 

زرهون  مكناس - 52222  مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52275

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 OLEA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. SAISS  SARL AU

استغال1)) (: غرض الشركة بإيجاز)

معصرة زيت الزيتون))و مشتقاته).

عنوان املقر االجتماعي):)واد شجرة)

ادريس) موالي  املغاصيين  جماعة 

مكناس) ( (52222 (- مكناس) ( زرهون)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد امحمد القريمعي عنوانه(ا))

م ج) الزهوة عين معزة  تجزئة  (317

مكناس)52222)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد امحمد القريمعي عنوانه(ا))

م ج) الزهوة عين معزة  تجزئة  (317

مكناس)52222)مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

29)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)3157.

511I

NOTAIRE BOULGHODAN MOHAMED

SOLY BRIQ

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 NOTAIRE BOULGHODAN

MOHAMED

عمارة انطاليا الناظور ، 222)6، 

الناظور املغرب

SOLY BRIQ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 

منصور اوالد ستوت زايو الناظور - 

222)6 الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9633

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 شتنبر) ((4 في) املؤرخ 

املصادقة على):

لواماري) ( كريم) (ة)) تفويت السيد)

حصة اجتماعية من تصل) (42.222

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (42.222

شافي))كما1 بتاريخ)4))شتنبر)2)2).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 26 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)29)3.

51(I

AGS CONSEIL

MISBAH INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AGS CONSEIL

 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC

MISBAH INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحديقة 

حي بوسيت اب ) رقم 15 عين السبع 

- 2222) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

475349

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (1(

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MISBAH INVEST

غرض الشركة بإيجاز):)االستثمار)

في ارسهم وإدارة اروراق املالية.

الحديقة) (: عنوان املقر االجتماعي)

حي بوسيت اب)))رقم)15)عين السبع)

- 2222))الدارالبيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

21.612.222)درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الحسين اسكور عنوانه(ا))

بلوك اش رقم)52)حي الهدى)22222 

اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسين اسكور عنوانه(ا))

بلوك اش رقم)52)حي الهدى)22222 

اكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)22)749.

513I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

PSV TRADE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

  GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

 Boulevard,  Al(Qods, Lot(Al 157

 Majd, 1er(Etage, Appart(N°6, BP

 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC

PSV TRADE  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي شارع. 

موالي عبد العزيز, 5)1 اقامة زهرة,  

الطابق االو1 رقم 11, مكتب 4 - 

طنجة. - 92222 طنجة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.127147

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) ((2(2 شتنبر) (12 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

تجارة,)استيراد و تصدير الفواكه,)

الخضر و الفواكه الجافة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

تكتو8ر) (29 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)34594).

514I

AGS CONSEIL

TADAWUL INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AGS CONSEIL

 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC

TADAWUL INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحديقة 

حي بوسيت اب ) رقم 15 عين السبع 

- 2222) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

475353

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (1(

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TADAWUL INVEST

غرض الشركة بإيجاز):)االستثمار)

في ارسهم وإدارة اروراق املالية.

الحديقة) (: عنوان املقر االجتماعي)

حي بوسيت اب)))رقم)15)عين السبع)

- 2222))الدارالبيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

167.112.222)درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) اسكور  احمد  السيد 

 (2222 كالفرنيا) افاق  تجزئة  (456

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) اسكور  احمد  السيد 

 (2222 كالفرنيا) افاق  تجزئة  (456

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم))2)749.

515I

AGS CONSEIL

TAYSSIR INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AGS CONSEIL

 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC

TAYSSIR INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي )) 

زنقة املشتل الرميطاج - 2222) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

475365

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (1(

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TAYSSIR INVEST

غرض الشركة بإيجاز):)االستثمار)

في ارسهم وإدارة اروراق املالية.

 (( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 (2222 (- الرميطاج) املشتل  زنقة 

الدارالبيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

222.)7.69))درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) اساكور  احمد  السيد 

كالفرنيا) لكريت  الصنهاجي  تجزئة  (5

2222))الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) اساكور  احمد  السيد 

كالفرنيا) لكريت  الصنهاجي  تجزئة  (5

2222))الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)22)749.

516I

AGS CONSEIL

YASSINE HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AGS CONSEIL
 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

YASSINE HOLDING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 126 
زنقة الوداية الفيلت - 2222) 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
475355

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (1(
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YASSINE HOLDING
غرض الشركة بإيجاز):)االستثمار)

في ارسهم وإدارة اروراق املالية.
 126 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 (2222 (- الفيلت) الوداية  زنقة 

الدارالبيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

1.422.222)درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) اساكور  ياسين  السيد 
 3 زنقة ابن كثير درج ب ط) (54 رقم)
شقة)6)املعارف)2222))الدارالبيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) اساكور  ياسين  السيد 
 3 زنقة ابن كثير درج ب ط) (54 رقم)

شقة)6)املعارف)2222))الدارالبيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)23)749.

517I

s(s consulting

SRH PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

s(s consulting

عمارة AFA رقم 147 الطابق الثاني 

الشقة )) شارع املقاومة البيضاء ، 

3322)، البيضاء املغرب

SRH PRO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 

11 يناير الطابق االو1 الشقة 169 - 

22)33 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

475(27

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  ((2(2 يناير) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SRH (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PRO

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

75)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

 -  169 11)يناير الطابق االو1 الشقة)

22)33)البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد سعيد مفتاح):))342)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد عبد الرحيم مفتاح):))332 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 332 ( (: السيد عبد الحق مفتاح)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) مفتاح  سعيد  السيد 
السمارة) حي  (1 الطابق) ((2 زنقة) ((

322)))البيضاء)املغرب.

مفتاح) الرحيم  عبد  السيد 
 67 زنقة) (6 االمل) حي  عنوانه(ا))

البيضاء) (((322  (1 املجموعة)

املغرب.

السيد عبد الحق مفتاح عنوانه(ا))
حي السدري املجموعة)))زنقة)32)رقم)

6) 322)))البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) مفتاح  سعيد  السيد 
السمارة) حي  (1 الطابق) ((2 زنقة) ((

322)))البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749297.

512I

IZDIHAR CONSEIL

1 ت ستريت

.« LT STREET »  
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IZDIHAR CONSEIL

  RÉSIDENCE(IBN(SINA, N°18-

 izdihar, Marrakech ، 40100،

Marrakech Maroc

1 ت ستريت  « LT STREET ». شركة 

ذات مسؤولية محدودة 
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ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 44 إقامة 

سيدني الرقم 45 الطابق السفلي 

زنقة يوغسالفيا كليز - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

127247

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (29

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

1 ت) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

..«(LT STREET(»((ستريت

املأكوالت) (: غرض الشركة بإيجاز)

الخفيفة.

عنوان املقر االجتماعي):)44)إقامة)

السفلي) الطابق  (45 الرقم) سيدني 

 42222 (- كليز) يوغسالفيا  زنقة 

مراكش املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد صدقة نديم):))122)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد صدقة نديم عنوانه(ا))باب)

 42222 ( 12)طريق فاس) تطلس كلم)

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد صدقة نديم عنوانه(ا))باب)

 42222 ( 12)طريق فاس) تطلس كلم)

مراكش املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
22)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)116131.
519I

fiduciaire(la(koutoubia

شركة هاس 44
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(la(koutoubia
 RUE HASSAN BEN M›BAREK
 GUELIZ(n 34- Marrakech ،

40000، MARRAKECH(MAROC
شركة هاس 44 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 34 زنقة  
الحسن بن مبارك كليز مراكش 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
126921

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (1(
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

هاس)44.
استغال1) (: غرض الشركة بإيجاز)
جميع انواع االرا�سي الفالحية مع بيع)
الحصاد والغلة والتدجين ايراد انواع)
الغرس وتصدير املنتوجات الفالحية.

 34 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
زنقة))الحسن بن مبارك كليز مراكش)

42222)مراكش املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: فاطمة) رحمون  السيدة 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة رحمون فاطمة عنوانه(ا))
 42222 رقم4   سماللية  ( تجزئة)

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة رحمون فاطمة عنوانه(ا))
 42222 رقم4  سماللية  ( تجزئة)

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
26)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)2)2)/16254.
5(2I

ANOIR(&(ASSOCIES

 AGRI SERVICES ET NEGOCE
H2M

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

ANOIR & ASSOCIES
 Espace(Riad(Fès, 10 rue(Lalla

 Aicha, appartement(N° 16 Fès،
30000، fes(Maroc

 AGRI SERVICES ET NEGOCE
H(M شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوان مقرها االجتماعي محل 
تجاري 1 و ) .توالد الطيب العليا 

كيلومتر 12  الجماعة الترابية توالد 
الطيب 3)322 فاس .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51929
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)3))يوليوز)2)2))تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)«شركة)
ذات املسؤولية املحدودة»)إلى)«شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (2( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)556).
5(1I

conseils gest plus

DAR CASALINGA
مجموعة ذات النفع االقتصادي

تأسيس شركة

conseils gest plus

شارع عبد الكريم الخطابي عمارة 

برج املنارة ) الطابق الخامس رقم 

25A ، 400000، مراكش املغرب

DAR CASALINGA مجموعة ذات 

النفع االقتصادي

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

الساقية جماعة الويدان مراكش 

42222 مراكش املغرب

تأسيس مجموعة ذات النفع 

االقتصادي 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

51151

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((21( مارس) (32

النفع) ذات  ملجموعة  ارسا�سي 

االقتصادي باملميزات التالية:

ذات) مجموعة  (: الشركة) شكل 

النفع االقتصادي.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DAR (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CASALINGA

غرض الشركة بإيجاز):)بيع و شراء)

العقارات.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

مراكش) الويدان  جماعة  الساقية 

42222)مراكش املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة سعاد الناوي):))49)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

حصة) (51 ( (: السيد إريك فيراري)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الناوي  سعاد  السيدة 

 75116 كلبير) شارع  ((9 رقم) باريس 

باريس فرنسا.
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عنوانه(ا)) فيراري  إريك  السيد 

 75116 كلبير) شارع  ((9 رقم) باريس 

باريس فرنسا.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) الناوي  سعاد  السيد 

 75116 كلبير) شارع  ((9 رقم) باريس 

باريس فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تبريل) (25 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

)21))تحت رقم)2)553.

5((I

ANOIR(&(ASSOCIES

 AGRI SERVICES ET NEGOCE
H2M

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

ANOIR & ASSOCIES

 Espace(Riad(Fès, 10 rue(Lalla

 Aicha, appartement(N° 16 Fès،

30000، fes(Maroc

 AGRI SERVICES ET NEGOCE

H(M شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

تجاري 1 و ) .توالد الطيب العليا 

كيلومتر 12  الجماعة الترابية توالد 

الطيب 3)322  فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51929

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 يوليوز) ((3 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد)(ة))مهند))العطاونة))

تصل) من  اجتماعية  حصة  (9(2

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222
يوليوز) ((3 بتاريخ) معزوزي  ( محمد)

.(2(2

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

تكتو8ر) (27 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)556).

5(3I

OCFIC

EL-HLAISSI NEW SARL/AUI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OCFIC

 BD(DERFOUFI(N° 57 3 ETG،

60000، OUJDA(MAROC

 EL-HLAISSI NEW SARL/AUI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 Bd Med  وعنوان مقرها اإلجتماعي

 V(ghar(el(baroud(Rue(Zerzour

 N° 32 Oujda - 60000 oujda

maroc

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

35295

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 فبراير) ((2

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

EL- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HLAISSI NEW SARL/AUI

 Bd Med (: غرض الشركة بإيجاز)

 V(ghar(el(baroud(Rue(Zerzour(N°

.32(Oujda

 Bd Med((:(عنوان املقر االجتماعي

 V(ghar(el(baroud(Rue(Zerzour(N°

.32(Oujda(-(60000(oujda(maroc

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

5.222.222)درهم،)مقسم كالتالي:

  EL-HLAISSI( AHMED( : الشركة)

122)حصة بقيمة)522)درهم للحصة))

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 EL-HLAISSI AHMED السيد)

 GHAR EL BAROUD عنوانه(ا))

 RUE EL HAMAMA N° (( 62222

.OUJDA MAROC

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 EL-HLAISSI AHMED السيد)

 GHAR EL BAROUD عنوانه(ا))

 RUE EL HAMAMA N° (( 62222

OUJDA MAROC

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) ((5 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2)2))تحت رقم)42)1.

5(4I

FIDUCIAIRE OUSSADDEN CONSEIL

STAIFA FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE OUSSADDEN

CONSEIL

  N°816 APPT(N°3 1er(ETAGE

 QUARTIER(INDUSTIEL  AL

 MASSAR(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

STAIFA FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 135 

عرصة التاديلي رحا1 ايزيكي مراكش 

- 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

127279

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STAIFA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.FOOD

توزيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املواد الغدائية و مواد التنظيف

التجارة

التصدير واالستيراد.

عنوان املقر االجتماعي):)رقم)135 

عرصة التاديلي رحا1 ايزيكي مراكش)

- 42222)مراكش املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: اسطيفى) حميد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد ايوب الخبير):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حميد اسطيفى عنوانه(ا))

بني) (55 حي بنكيران تجزئة غيثة رقم)

مال1)3222))بني مال1 املغرب.

عنوانه(ا)) الخبير  ايوب  السيد 

مركز و جماعة اوناغة اقليم الصويرة)

44123)الصويرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) الخبير  ايوب  السيد 

مركز و جماعة اوناغة اقليم الصويرة)

44123)الصويرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

29)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)116166.

5(5I

بنعال لإلستشارة

OLIVES.SE2
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

بنعال لإلستشارة

حي مميمونة بلوك 4 رقم 56 الطابق 

3 بني مال1 ، 2)32)، بني مال1 

املغرب
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)OLIVES.SE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 2) 

غشت اوالد مو�سى - 3222) بني 

مال1 املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9((5

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في))2)شتنبر)2)2))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

(- مو�سى) اوالد  غشت  ((2 «شارع)

44-» إلى) بني مال1 املغرب») ((3222

شارع املسيرة اوالد حركات اوالد) (46

مبارك)-)3222))بني مال1))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بتاريخ) ( مال1) ببني  االبتدائية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)621.

5(6I

trainning(office(and(accounting(advice

CENTER LIGHT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 trainning(office(and(accounting

advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,45

 alkheir(bernoussi(casablanca،

20600، casablanca(maroc

CENTER LIGHT  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 45, 

 RUE 1 ETAGE 2 APPT 3 TRAIK

 AKHAIR(SIDI(BERNOUSSI –

CASABLANCA - 20800 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4741(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. CENTER LIGHT

غرض الشركة بإيجاز):)•)

تسويق املعدات وارجهزة الكهر8ائية

•)نقل البضائع)

•)ارعما1 املختلفة و البناء))

•)تسويق جميع املواد واملنتجات

•)االستيراد والتصدير)

لحساب) ارعما1  جميع  تنفيذ  (•

الغير

تنفيذ جميع الخدمات ال سيما) (•

في سياق املناولة))

•)التنظيف والصيانة

العمليات) جميع  وعموما  (•

املنقولة) الصناعية،) و   التجارية 

و غير املنقولة و املالية املتعلقة بصفة)

باملجاالت) مباشرة  غير  تو  مباشرة 

السالفة الذكر..

 ,45 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 RUE 1 ETAGE ( APPT 3 TRAIK

 AKHAIR( SIDI( BERNOUSSI( –

الدار) (CASABLANCA - (2222

البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

1.222.222,22)درهم،)مقسم كالتالي:

 5.222 ( (: السيد محمد))اسطايب)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 5.222 ( (: كندو1) ادريس  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد))اسطايب عنوانه(ا))

 ( رقم) الطالبي  حدائق  تجزئة 

الدار) ((222 البيضاء) كاليفورني 

البيضاء)املغرب.

عنوانه(ا)) كندو1  ادريس  السيد 

إقامة سيرينا بارك عمارة)7)الشقة)9 

البيضاء) بوسكورة  املدينة الخضراء)

222))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد))اسطايب عنوانه(ا))

 ( رقم) الطالبي  حدائق  تجزئة 

الدار) ((222 البيضاء) كاليفورني 

البيضاء)املغرب

عنوانه(ا)) كندو1  ادريس  السيد 

 ( رقم) الطالبي  حدائق  تجزئة 

الدار) ((222 البيضاء) كاليفورني 

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)-.

5(7I

AGS CONSEIL

CAYSTUDIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AGS CONSEIL

 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC

CAYSTUDIO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

اليخت عمار ت ط ) رقم 55 - 2222) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

475369

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (1(

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CAYSTUDIO

جميع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تعما1 الديكور والتصميم والتصميم)

الداخلي.

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اليخت عمار ت ط)))رقم)55 - 2222) 

الدارالبيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (2.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بنمو�سى) ياسمين  السيدة 

 2 رقم) كالفورنيا  تجزئة  عنوانه(ا))

الدارالبيضاء) ((2222 ( كالفورنيا)

املغرب.

السيدة ياقوت بنمو�سى عنوانه(ا))

كالفورنيا)) (2 رقم) كالفورنيا  تجزئة 

2222))الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بنمو�سى) ياسمين  السيدة 

 2 رقم) كالفورنيا  تجزئة  عنوانه(ا))

الدارالبيضاء) ((2222 ( كالفورنيا)

املغرب

السيدة ياقوت بنمو�سى عنوانه(ا))

كالفورنيا)) (2 رقم) كالفورنيا  تجزئة 

2222))الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)12)749.

5(2I

LA VIE FISCALE

METAL INDEX
إعالن متعدد القرارات

LA VIE FISCALE

 RUE LAKHDAR GHILANE IMM

 MEHDAOUI 2EME(ETAGE(N°05

، 60000، OUJDA(MAROC

METAL INDEX «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: طريق 

عين بني مطهر زنقة انوار رقم 19 حي 

طيبة  - oujda 62222 املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
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رقم التقييد في السجل التجاري: 

.33741

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) ((2(2 12)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

وليد)) بنجاج  السيد  تفويت  مايلي:)

لكل) الشركة  من  حصصه  جميع 

الحق) عبد  خر8اش  السيدين  من 

و8و8اوس احمد مناصفة بينهما.

على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 

قبو1 استقالة السيد بنجاج) مايلي:)

للشركة) كمسير  منصبه  من  وليد 

وتعيين السيدين خر8اش عبد الحق)

وحيدين) مسيرين  احمد  و8و8اوس 

للشركة ويلزمان الشركة بامضاءهما)

املشترك.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

قبو1 استقالة السيد بنجاج) مايلي:)

للشركة) كمسير  منصبه  من  وليد 

وتعيين السيدين خر8اش عبد الحق)

وحيدين) مسيرين  احمد  و8و8اوس 

للشركة ويلزمان الشركة بامضاءهما)

املشترك.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (26 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2)2))تحت رقم)19)).

5(9I

AGS CONSEIL

 AGRICULTURE SOUALEM –

AGRILEM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AGS CONSEIL

 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC

 AGRICULTURE(SOUALEM –

AGRILEM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 32 شارع 
خالد ابن الوليد عين السبع - 
2222) الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1((.551
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((2(2 غشت) ((7 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(ة))لحسن اساكور)
 6(( حصة اجتماعية من تصل) (12
سعيد) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

اساكور بتاريخ)6))غشت)2)2).
تفويت السيد)(ة))لحسن اساكور)
 6(( حصة اجتماعية من تصل) (12
ابراهيم) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

اساكور بتاريخ)6))غشت)2)2).
تفويت السيد)(ة))لحسن اساكور)
 6(( حصة اجتماعية من تصل) (12
محمد)) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

اسكور بتاريخ)6))غشت)2)2).
تفويت السيد)(ة))الحسين اسكور)
 6(( حصة اجتماعية من تصل) (12
احمد)) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

اسكور بتاريخ)6))غشت)2)2).
تفويت السيد)(ة))الحسين اسكور)
 6(( حصة اجتماعية من تصل) (12
لحسن) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

اسكور بتاريخ)6))غشت)2)2).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)745.943.
532I

ADYEL(&(ASSOCIES

POPARTISANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADYEL & ASSOCIES
 bis Boulevard Ain 43

 Taoujtate(Résidence(les(Fleurs
 Appartement(N°2، 20000،

casablanca maroc
POPARTISANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع انفا، 

131 العمارة ازير. الرقم 11 بـ  الدار 

البيضاء  - 2222) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

474357

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.POPARTISANS

شراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و8يع بالجملة والتجزئة للمنسوجات)

ومجوهرات ارحذية واإلكسسوارات)

وتي قطعة من املالبس

و8يع) وتصنيع  خياطة  ورشة  (-

وارحذية) واإلكسسوارات  املالبس 

بالخياطة) املتعلقة  ارنشطة  وجميع 

وارزياء)واإلبداع.

-)اإلرساليات والتجارة اإللكترونية)

للسلع) اإلنترنت  عبر  واملبيعات 

املالبس) من  واملستعملة  الجديدة 

اليد وارحذية واملجوهرات) وحقائب 

وارزياء)واإلكسسوارات..

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 11 الرقم) ازير.) العمارة  (131 انفا،)

الدار) ((2222 (- ( الدار البيضاء) ـ) ب)

البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

((: السيد جعفر جبرائيل الحجوي)

52)حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

حصة) (52 ( (: بياز) ريم  السيدة 

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الحجوي) جبرائيل  جعفر  السيد 
سانت) كوت  شقة  (4222 عنوانه(ا))

كاترين)))H3T1E3)مونتريا1 كندا.
بناية) عنوانه(ا)) بياز  ريم  السيدة 
باي فيو)E)شقة)26)شارع كيرجومارد)
  (2222 البيضاء) الدار  (، دياب) عين 

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الحجوي) جبرائيل  جعفر  السيد 
سانت) كوت  شقة  (4222 عنوانه(ا))

كاترين)))H3T1E3)مونتريا1 كندا
بناية) عنوانه(ا)) بياز  ريم  السيدة 
باي فيو)E)شقة)26)شارع كيرجومارد)
  (2222 البيضاء) الدار  (، دياب) عين 

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)-.
531I

bercy(conseils

PERMA GREEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

bercy(conseils
 APPT 13 IMM 6 COMPLEXE(MY
 ISMAIL(V.N ، 50000، meknes

maroc
PERMA GREEN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 
 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 VN - 50000 MEKNES

MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
522(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) (14
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:



14427 الجريدة الرسميةعدد)5635 - 11)ر8يع ارو1))144 )2))تكتو8ر)2)2)) 

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PERMA GREEN
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.EXPLOITATION AGRICOLE
(: االجتماعي) املقر  عنوان 
 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 VN - 52222 MEKNES

.MAROC
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: صالح) داودي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 122222 (: السيد داودي صالح) (

بقيمة)122)درهم.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) صالح  داودي  السيد 
د) درج  الشابي  القاسم  ابو  زنقة 
الفنون) اقامة  (15 الشقة) (6 الطابق)

2222))الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) صالح  داودي  السيد 
د) درج  الشابي  القاسم  ابو  زنقة 
الفنون) اقامة  (15 الشقة) (6 الطابق)

2222))الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
25)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)3249.
53(I

Bennani(&(Associes

س.م.ميكانيك

CM MECANIQUE 
إعالن متعدد القرارات

Bennani & Associes
 Marina(Casablanca(B5 ، 20030،

Casablanca Maroc
 CM MECANIQUE س.م.ميكانيك
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: تيكنو8و1 

تيرونوتيك، مطار محمد الخامس، 

النواصر - - الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.352(27

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

2)2))تم اتخاذ) 2))يوليوز) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تعديل البند))1)من النظام ارسا�سي)

دانييل) السيد  لتعيين  تبعا  للشركة 

ري�سي كمسير جديد للشركة

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تغييره) و  التوطين  بإلغاء) اإلحاطة 

امللك) الشركة  إشارة  رهن  بوضع 

الواقع ب تيكنو8و1 تيرونوتيك،)مطار)

لغرض) النواصر  الخامس،) محمد 

استعماله كمقر اجتماعي

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

من النظام ارسا�سي) (4 تعديل البند)

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)

بند رقم)-:)الذي ينص على مايلي:)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)392)).

533I

Abda best technologies

 ABDA BEST

TECHNOLOGIES ABT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Abda best technologies

7 زنقة د التجزئة الصويرية حي 

تناس ، 46222، آسفي املغرب

 ABDA BEST TECHNOLOGIES

ABT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 

د التجزئة الصويرية حي اناس - 

46222 آسفي  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12447

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 يونيو) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ABDA (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.BEST TECHNOLOGIES ABT

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 Commerce et installation

 des services et matériaux

.informatiques
7)زنقة د) (: عنوان املقر االجتماعي)

التجزئة الصويرية حي اناس)-)46222 

آسفي))املغرب).

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 22.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (1 ( (: السيد العوفي سعيد)

بقيمة)42.222)درهم للحصة).

1)حصة) ( السيد تبو8كر))كرتوت):)

بقيمة)42.222)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

كرتوت عنوانه(ا)) ( السيد تبو8كر)
 46222 ( 3)زنقة لندن حي املستشفى)

آسفي املغرب).

 7 السيد العوفي سعيد عنوانه(ا))
زنقة د التجزئة الصويرية حي اناس)

46222)آسفي املغرب).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

كرتوت عنوانه(ا)) ( السيد تبو8كر)
 46222 ( 3)زنقة لندن حي املستشفى)

آسفي املغرب).

 7 السيد العوفي سعيد عنوانه(ا))
زنقة د التجزئة الصويرية حي اناس)

46222)آسفي املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (17 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2)2))تحت رقم)-.

534I

روفكس فود

روفكس فود
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

روفكس فود

 N° 156 Quartier(Ichoumay ،

62000، Nador(Maroc

روفكس فود شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 156 
حي ايشوماي  - 222)6 الناضور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2427

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) ((2

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

روفكس فود.

غرض الشركة بإيجاز):)صناعة و)

بيع املواد الغذائية)/)استيراد و تصدير)

املواد الغذائية).
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)156 
الناضور) (6(222 (- ( ايشوماي) حي 

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 32.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد كرام عنوانه(ا))زنقة)
 6(222 ( ايشوماي) حي  (21 رقم) (12

الناضور املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد كرام عنوانه(ا))زنقة)
 6(222 ايشوماي) حي  (21 رقم) (12

الناضور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ))2)شتنبر)

2)2))تحت رقم))973.

535I

MARCHICA CONSEIL

ASBAI RENT A CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL

44 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 
1، الناظور. ، 222)6، الناظور 

املغرب

ASBAI RENT A CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي لعري 

الشيخ ، 1 31، الناظور - 222)6 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(27(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ASBAI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.RENT A CAR

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجتماعي):)حي لعري)

 6(222 (- الناظور) (،31 (1 (، الشيخ)

الناظور املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد حذيفة اسباعي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حذيفة اسباعي عنوانه(ا))
الناظور) اروحيدا,) لحسن,) اوالد  حي 

2)2)6)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حذيفة اسباعي عنوانه(ا))
الناظور) اروحيدا,) لحسن,) اوالد  حي 

2)2)6)الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم))2)3.

536I

sofoget

FLOWER CAMP DU GHARB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

 FLOWER CAMP DU GHARB

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 يعقوب 

املنصور و محمد القري مكتب )  

الدارالبيضاء  )12 زنقة ابن منير 

معاريف 14222 القنيطرة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.42791

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)14)يناير)219))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«12)يعقوب املنصور و محمد القري)
زنقة) (12( ( الدارالبيضاء) ( (( مكتب)
القنيطرة) (14222 ابن منير معاريف)
شارع إمام علي و ابن) (» إلى) املغرب»)
 14222 (- القنيطرة) (( رقم) خلدون 

القنيطرة))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)1))يناير)

219))تحت رقم)727)6.

537I

AMC-PLUS CONSULTING

 TAZARTE DE
DISTRIBUTION MEKNES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AMC-PLUS CONSULTING
 IBN(SINA(II(IMM(C4 MG 23
 AVENUE(ALAL(AL(FASSI(VN ،

50010، MEKNÈS(MAROC
 TAZARTE DE DISTRIBUTION
MEKNES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 مكرر 
شارع بئر انزران السعادة - 52272 

مكناس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(5977

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((2(2 تكتو8ر) (21 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
 TAZARTE DE DISTRIBUTION
 (22.222 )مبلغ رتسمالها) (MEKNES
 5 اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
(- السعادة) انزران  بئر  شارع  مكرر 
(: (1 نتيجة  املغرب  مكناس  (52272
تسباب متعلقة بفسخ عقد تمثيلية،)
قدرتها) عدم  و  التسويق  في  مشاكل 

على سد التكاليف.

مكرر) (5 و حدد مقر التصفية ب)

 52272 (- شارع بئر انزران السعادة)

مكناس املغرب.)

و عين:
و) اكوضار  ( ر8يعة) السيد(ة))

 5 رقم) انزران  بئر  شارع  عنوانه(ا))

املغرب) مكناس  (52272 ( السعادة)

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)5)مكرر شارع بئر)

انزران السعادة مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)1)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)575.

532I

QUALICIA CONSULTING

BLACK OIL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) ((2

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BLACK(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.OIL SARL

غرض الشركة بإيجاز):)تاجر وقود

التجارة

استيراد و تصدير.

12)شرع) (: عنوان املقر االجتماعي)

الدار) (5 شقة رقم) (3 الحرية الطبق)

البيضاء) الدار  ((2222 (- البيضاء)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

1.222.222)درهم،)مقسم كالتالي:

 522.222 ( (: السيد عمر الركراكي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
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السيد حسن الركراكي):))522.222 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الركراكي  عمر  السيد 
 ( شارع عال1 الفا�سي إقامة خديجة)
 52222 م ج مكناس) (11 شقة رقم)

مكناس املغرب.
السيد حسن الركراكي عنوانه(ا))
1)شارع الفقيه القري سعادة مكناس)

52222)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الركراكي  عمر  السيد 
 ( شارع عال1 الفا�سي إقامة خديجة)
 52222 م ج مكناس) (11 شقة رقم)

مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)-.
539I

AGS CONSEIL

ELECTRO TADART
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AGS CONSEIL
 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

ELECTRO TADART شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 شارع 
علي يعتة عين السبع - 2222) 

الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.52.279

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((2(2 غشت) ((7 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(ة))لحسن اساكور)
تصل) من  اجتماعية  حصة  (1.222
(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (72.222
غشت) ((6 بتاريخ) اساكور  سعيد 

.(2(2

تفويت السيد)(ة))لحسن اساكور)
تصل) من  اجتماعية  حصة  (1.222
(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (72.222
غشت) ((6 بتاريخ) اساكور  ابراهيم 

.(2(2
تفويت السيد)(ة))لحسن اساكور)
تصل) من  اجتماعية  حصة  (1.222
(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (72.222
غشت) ((6 بتاريخ) اسكور  ( محمد)

.(2(2
تفويت السيد)(ة))الحسين اسكور)
تصل) من  اجتماعية  حصة  (1.222
(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (35.222
غشت) ((6 بتاريخ) اسكور  ( احمد)

.(2(2
تفويت السيد)(ة))لحسن اساكور)
تصل) من  اجتماعية  حصة  (1.222
(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (72.222
غشت) ((6 بتاريخ) اسكور  لحسن 

.(2(2
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)745.944.
542I

ste al moustakbal conseil

FES TRAVAUX BTP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما1 الشركة

ste al moustakbal conseil
 9rue(rahal(meskini(v.n(app 11
bureau(et 3 ، 30000، fes(maroc
FES TRAVAUX BTP شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 6 حي 
اسالم عباد سيدي ابراهيم بلوك 4) 

اقامة  فاس 32222 فاس املغرب.
رفع رتسما1 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.45921

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((2(2 يناير) ((3 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما1  رفع 
من) تي  درهم») (1.222.222»

 1.522.222» إلى) درهم») (522.222»

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم»)

مع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ((6 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)2)416/2.

541I

AGS CONSEIL

 SOCIETE DE GRAVETTE ET

BATIMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AGS CONSEIL

 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE DE GRAVETTE ET

BATIMENT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار جوالة 

تقسيمة حالفة الجماعة القروية 

والد احريز الساحل - 2222) برشيد 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3(9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 غشت) ((7 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد)(ة))لحسن اساكور)

تصل) من  اجتماعية  حصة  (5(2

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (3(.344

غشت) ((6 بتاريخ) اساكور  سعيد 

.(2(2

تفويت السيد)(ة))لحسن اساكور)

تصل) من  اجتماعية  حصة  (5(2

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (3(.344

غشت) ((6 بتاريخ) اساكور  ابراهيم 

.(2(2

تفويت السيد)(ة))لحسن اساكور)
تصل) من  اجتماعية  حصة  (5(2
(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (3(.344
غشت) ((6 بتاريخ) اسكور  ( محمد)

.(2(2
الحسين) (ة)) السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (5(2 اسكور)
السيد) ( 16.216)حصة لفائدة) تصل)
غشت) ((6 اسكور بتاريخ) ( احمد) (ة))

.(2(2
الحسين) (ة)) السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (5(2 اسكور)
السيد) ( 16.216)حصة لفائدة) تصل)
غشت) ((6 لحسن اسكور بتاريخ) (ة))

.(2(2
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
شتنبر) (17 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2)2))تحت رقم))113.

54(I

AGS CONSEIL

 INSTITUTION IBNOU
ARABI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

AGS CONSEIL
 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

 INSTITUTION IBNOU ARABI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 33 زنقة 
ميتزبنجدية - 2222) الدارالبيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7(.221

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((2(2 غشت) ((7 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(ة))لحسن اساكور)
تصل) من  اجتماعية  حصة  (1.242
(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (64.622
غشت) ((6 بتاريخ) اساكور  سعيد 

.(2(2
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تفويت السيد)(ة))لحسن اساكور)

تصل) من  اجتماعية  حصة  (1.242

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (64.622

غشت) ((6 بتاريخ) اساكور  ابراهيم 

.(2(2
تفويت السيد)(ة))لحسن اساكور)

تصل) من  اجتماعية  حصة  (1.242

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (64.622

غشت) ((6 بتاريخ) اسكور  ( محمد)

.(2(2
تفويت السيد)(ة))الحسين اسكور)

تصل) من  اجتماعية  حصة  (1.242

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (3(.23(

غشت) ((6 بتاريخ) اسكور  ( احمد)

.(2(2
تفويت السيد)(ة))الحسين اسكور)

تصل) من  اجتماعية  حصة  (1.242

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (3(.23(

غشت) ((6 بتاريخ) اسكور  لحسن 

.(2(2

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم))745.94.

543I

FIDUCIAIRE BAMMOU

NOVARES MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et

 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

NOVARES MOROCCO شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الديوري عمارة 145 مكتب 
رقم 14 - 14222 القنيطرة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.46757

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)23)شتنبر)2)2))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 145 عمارة) الديوري  محمد  «شارع 

القنيطرة) (14222  -  14 رقم) مكتب 

املغرب»)إلى)«شارع العصام كيلومتر7  

القنيطرة)) (14222 (- ( طنجة) طريق 

املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)2)795.

544I

ACS CONSEILS

SODIPIRE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

إغالق فرع تابع لشركة تجارية يوجد)

مقرها االجتماعي باملغرب

ACS CONSEILS

اقامة محفاظ زنقة الجزائر الطابق 

) ، 6122)، برشيد املغرب

SODIPIRE «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 79 ليالي 

) الطابق االو1 طريق بوسكورة  - 

6222) برشيد املغرب.

«إغالق فرع تابع لشركة تجارية 

يوجد مقرها االجتماعي باملغرب»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.17549

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)17)يونيو)2)2))تقرر إغالق)

فرع تابع لشركة)SODIPIRE)تسميته)

 725 والكائن عنوانه في) (SODIPIRE

(- ملو1) ايت  الصناعية  املنطقة 

2322))ايت ملو1 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

2))غشت) بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

2)2))تحت رقم)1232.

545I

FIDUCIAIRE BAMMOU

NOVARES MOROCCO
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et
 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
NOVARES MOROCCO «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
محمد الديوري عمارة 145 مكتب 
رقم 14 - 14222 القنيطرة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.46757
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
2)2))تم اتخاذ) 23)يوليوز) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم القرار االو1:)الذي ينص)
من) (3/4 على مايلي:)خسارة ازيد من)
راسما1 الشركة و اخد قرار باستمرار)

مزاولة نشاطها
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)
الذي ينص) بند رقم البند االو1:)
من) (3/4 على مايلي:)خسارة ازيد من)
راسما1 الشركة و اخد قرار باستمرار)

مزاولة نشاطها
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)79152.

546I

E&R(CONSULTING

HOME SERVICE INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

E&R(CONSULTING
 RUE AHMED EL MAJJATI 13
 RES(LES(ALPES 1ER(ETAGE

 N°8 MAARIF(CASABLANCA2 ،
20300، CASABLANCA(MAROC
 HOME SERVICE INDUSTRIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

جبران تجزئة 124 زنقة 6 رقم 2 

الطابق ر�سي برشيد - 2622)  

برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

14121

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 فبراير) ((7

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 HOME(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SERVICE INDUSTRIE

غرض الشركة بإيجاز):)الصناعة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 2 رقم) (6 زنقة) (124 تجزئة) جبران 

  (2622 (- برشيد) ر�سي  الطابق 

برشيد املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 52.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

  DUBOURG HERVE السيد)

درهم) (12 بقيمة) حصة  (:( ( 2.500

للحصة).

 (.522 ( (: السيد كشيريدة تسامة)

حصة بقيمة)12)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

  DUBOURG HERVE السيد)

 (2(22 ( بوعزة) دار  دوار  عنوانه(ا))

الدار البيضاء)املغرب.

السيد كشيريدة تسامة عنوانه(ا))

  (2(22 برشيد) تجزئة نصر هللا  (27

برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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  DUBOURG HERVE السيد)

 (2(22 ( بوعزة) دار  دوار  عنوانه(ا))

الدار البيضاء)املغرب

السيد كشيريدة تسامة عنوانه(ا))

  (2(22 برشيد) تجزئة نصر هللا  (27

برشيد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسطات))بتاريخ)27)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)-.

547I

STE WADYAN ARKAYAZ TRAVAUX

 STE SMARALINE TRAVAUX

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE WADYAN ARKAYAZ

TRAVAUX

الصندوق البريدي رقم 139 ، 

222)7، السمارة املغرب

 STE SMARALINE TRAVAUX

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

احمد بن مو�سى رقم 2) - 222)7 

السمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(249

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SMARALINE TRAVAUX SARL

.AU

البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعارض) وتنظيم  مختلفة  وتشغا1 

الفنية والتشكيلية.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 7(222  -  (2 بن مو�سى رقم) احمد 

السمارة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد الحسين اروش)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الحسين اروش عنوانه(ا))

 (2 رقم) مو�سى  بن  احمد  شارع 

222)7)السمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسين اروش عنوانه(ا))

 (2 رقم) مو�سى  بن  احمد  شارع 

222)7)السمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالسمارة) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)2/149)2).

542I

N(M CONSEIL-SARL

 SOCIETE HYM
GARDIENNAGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

N(M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

 SOCIETE HYM GARDIENNAGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اوالد 

بوعطية الطابق االو1 الناظور - 

222)6 الناظور املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.16(57

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)1))شتنبر)2)2))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
االو1) الطابق  بوعطية  اوالد  «حي 
املغرب») الناظور  (6(222 (- الناظور)
رقم) (51 «حي املطار اوندا تجزئة) إلى)
الناظور)) (6(222 (- الناظور) (162

املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)3)33.

549I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

ZAHRAE BAKERIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU

 AVENUE(MED(V(NR 15 ،
93100، FNIDEQ(MAROC

ZAHRAE BAKERIES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة باب 

سبتة الطابق ارر�سي رقم 43) - 
93122 الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(7721

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZAHRAE BAKERIES
مخبزة و) (: غرض الشركة بإيجاز)

حلويات.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 (43 باب سبتة الطابق ارر�سي رقم)

- 93122)الفنيدق املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الحسناوي) النور  عبد  السيد 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الحسناوي) النور  عبد  السيد 

عنوانه(ا))شارع محمد الخامس رقم)

)2) 93122)الفنيدق املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الحسناوي) النور  عبد  السيد 

عنوانه(ا))شارع محمد الخامس رقم)

)2) 93122)الفنيدق املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاريخ)25)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)4673.

552I

مكتب املحاسبة الفا�سي

 MARTIL SER-TRAN SARL 
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة الفا�سي

1 عال1 بن عبد هللا شقة رقم 4 ، 

93222، تطوان املغرب

 MARTIL SER-TRAN SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

ولي العهد مرتيل املضيق - 93152 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(7653
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MARTIL SER-TRAN SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):)-)الخدمات)

والكهر8اء) املاء) فواتير  بأداء) املتعلقة 

والهاتف.

-)بيع اركسسوارات واللوازم..

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 93152 (- املضيق) مرتيل  العهد  ولي 

تطوان املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الحلفاوي) الفا�سي  تحمد  السيد 

درهم) (12 بقيمة) حصة  (12.222 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الحلفاوي) الفا�سي  تحمد  السيد 

 (( تنزارن رقم) بير  ساحة  عنوانه(ا))

مرتيل)93152)مرتيل املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الحلفاوي) الفا�سي  تحمد  السيد 

 (( تنزارن رقم) بير  ساحة  عنوانه(ا))

مرتيل)93152)مرتيل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

9))شتنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2)2))تحت رقم)264).

551I

ALALI AUDIT ET CONSEIL

إيديال ماركيت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ALALI AUDIT ET CONSEIL

 PLACE MOHAMMED V

 RESIDENCE DU CENTRE

 IMMEUBLE(A(N°4 2EME(ETAGE

 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC

إيديا1 ماركيت شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59، شارع 

الزرقطوني إقامة الزهور الطابق 

الثامن رقم 4) - 2222)  الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.429195

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

2)2))تقرر حل) 31)غشت) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

ماركيت)) إيديا1  الوحيد  الشريك 

درهم) (122.222 رتسمالها) مبلغ 

شارع) (،59 وعنوان مقرها اإلجتماعي)

الطابق) الزهور  إقامة  الزرقطوني 

الدار) ( ((2222  -  (4 رقم) الثامن 

البيضاء)املغرب نتيجة 1):)عدم بلوغ)

تهداف الشركة.

و حدد مقر التصفية ب)59،)شارع)

الطابق) الزهور  إقامة  الزرقطوني 

الدار) ( ((2222  -  (4 رقم) الثامن 

البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) عاللي  ( فيصل) السيد(ة))
رقم) (4 تجزئة الرشاد زنقة) عنوانه(ا))

32)كاليفورنيا)2152)))الدار البيضاء)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742962.

55(I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية)

الحمراء

FATEH ELKHIR TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 66)) ، 72222، 

العيون املغرب

FATEH ELKHIR TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوكالة 1 بلوك د رقم 124  - 72222 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

31959

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 يونيو) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 FATEH(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ELKHIR TRAVAUX

مختلف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االشغا1 و الخدمات

التجارة العامة

االستراد و التصدير

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الوكالة)1)بلوك د رقم)124  - 72222 

العيون املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: توشنت) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

حصة) (522 ( (: السيد سبتي املكا)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد يوسف توشنت عنوانه(ا))

 124 رقم) د  بلوك  (1 الوكالة) تجزئة 

72222)االعيون املغرب.

السيد سبتي املكا عنوانه(ا))تجزئة)

 72222  124 بلوك د رقم) (1 الوكالة)

العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف توشنت عنوانه(ا))

 124 رقم) د  بلوك  (1 الوكالة) تجزئة 

72222)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)21)يوليوز)

2)2))تحت رقم)1227.

553I

MEH EXPERTISE

société EL BARAKA 38
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MEH EXPERTISE

42 زنقة املحطة شقة رقم 2 حي 

إقبا1 خريبكة ، 3)52)، خريبكة 

املغرب

société(EL(BARAKA 38 شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 32 الطابق 
السفلي، تجزئة البركة  توالد عبدون  

- 5222) خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6593

 (3 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 شتنبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 société(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.EL BARAKA 32
غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)
مواد البناء-تشغا1 مختلفة تو البناء).

 32 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
توالد) ( الطابق السفلي،)تجزئة البركة)

عبدون))-)5222))خريبكة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة مالغي إلهام):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
 522 ( (: نادية) عريشة  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) إلهام  مالغي  السيدة 
حي) بلوك ب  (26 الزنقة) (27 الشقة)

املسيرة)5222))خريبكة املغرب.
عنوانه(ا)) نادية  عريشة  السيدة 
خريبكة) ((5222 نادية) عريشة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) إلهام  مالغي  السيدة 
حي) بلوك ب  (26 الزنقة) (27 الشقة)

املسيرة)5222))خريبكة املغرب
عنوانه(ا)) نادية  عريشة  السيدة 
عريشة نادية)5222))خريبكة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)22)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم))76.
554I

N(M CONSEIL-SARL

 SOCIETE HYM
GARDIENNAGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

N(M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

 SOCIETE HYM GARDIENNAGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املطار 

اوندا تجزئة 51 رقم 162 الناظور - 

222)6 الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.16(57

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 شتنبر) ((1 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد)(ة))محمد السقالي)

تصل) من  اجتماعية  حصة  (522

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (3.222

1))شتنبر) عبد الحفيظ طيبي بتاريخ)

.(2(2

ازواغ) يوسف  (ة)) السيد) تفويت 

تصل) من  اجتماعية  حصة  (522

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (3.222

1))شتنبر) عبد الحفيظ طيبي بتاريخ)

.(2(2

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 22 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)3)33.

555I

L(B CONSULTING

EGIT DIGITAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

L(B CONSULTING

 RUE AHMED EL MAJJATI ,13

 RESIDENCE(LES(ALEPS(APT 3, 1

 ER(ETG ، 20330، CASABLANCA

MAROC

EGIT DIGITAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

تحمد املجاطي، طابق 1، شقة  3 

املعاريف  - 2332) الدار البيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

474(11

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((2

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 EGIT (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.DIGITAL

تحليل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصميم التطبيقات املعلوماتية.

زنقة) (13 (: عنوان املقر االجتماعي)

 3 ( شقة) (،1 طابق) املجاطي،) تحمد 

البيضاء)) الدار  ((2332 (- ( املعاريف)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

  EGIT( DIGITAL,( LLC( : الشركة)

122)حصة بقيمة)122)درهم للحصة

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 EGIT DIGITAL, LLC الشركة)

 WEST HOLT BLVD, 112((ا)عنوانه

.9176( ONTARIO USA

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 MOHAMMED السيد)

 PO BOX عنوانه(ا)) (LAKHLIFI

(637(, 9(799 SANTA ANA USA

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم))74224.

556I

MATAHRI ABDERRAHIM

STE DAHMANI CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

MATAHRI ABDERRAHIM

125 زنقة وليلي حي السالم بركان ، 

63322، بركان املغرب

STE DAHMANI CAR  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

اليونان الطابق التالت مجمع 

النخيل حي الليمون بركان - 63322 

بركان املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4263

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في))1)تكتو8ر)2)2))تم تعيين)

مسير جديد للشركة السيد(ة))مومن)
لقبو1) تبعا  وحيد  كمسير  احمد 

استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (1( بتاريخ) ( االبتدائية ببركان)

2)2))تحت رقم)2)2)/414.

557I

karama conseil

STE ABBOU IMMOB SARL
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، 

32222، فاس املغرب

 STE ABBOU IMMOB SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1 

عمارة 33 زنقة اسامة ابن زيد شارع 

جيش امللكي فاس - 32222 فاس 

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

64161

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((2

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ABBOU IMMOB SARL

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عقاري

التقسيم و التاجير.
 1 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
33)زنقة اسامة ابن زيد شارع) عمارة)

فاس) (32222 (- فاس) امللكي  جيش 

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) ((52 ( (: السيد سمير عبو)

بقيمة)122)درهم للحصة).

((: شاهدي) وزاني  ر8يعة  السيدة 

52))حصة بقيمة)122)درهم للحصة)

 (52 ( (: السيد عبد الرحمان عبو)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

حصة) ((52 ( (: عبو) عمر  السيد 

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 2( عنوانه(ا)) عبو  سمير  السيد 
 12292 زنقة عنتر بن شداد الر8اط)

الر8اط املغرب.

شاهدي) وزاني  ر8يعة  السيدة 

عنوانه(ا))22)شارع عال1 بن عبد هللا)

فاس)32222)فاس املغرب.

عبو) الرحمان  عبد  السيد 

عنوانه(ا))22)شارع عال1 بن عبد هللا)

فاس)32222)فاس املغرب.

 22 عنوانه(ا)) عبو  عمر  السيد 
شارع عال1 بن عبد هللا فاس)32222 

فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 2( عنوانه(ا)) عبو  سمير  السيد 
 12292 زنقة عنتر بن شداد الر8اط)

الر8اط املغرب
 22 عنوانه(ا)) عبو  عمر  السيد 
شارع عال1 بن عبد هللا فاس)32222 

فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (27 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)2)2)/)55).
552I

FORMAFID CONSEIL

CAPUCINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL
 N°33 BOULEVARD(LARBI
 LOUADI(ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC
CAPUCINE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 312 
القبو حي الفرح ) شارع بوشعيب 
بلبصير - 6222) سطات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61(1
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (32
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CAPUCINE
غرض الشركة بإيجاز):)مقهى

بيع املأكوالت الخفيفة
غسل و تنظيف السيارات.

عنوان املقر االجتماعي):)رقم)312 

بوشعيب) شارع  (( الفرح) حي  القبو 
بلبصير)-)6222))سطات املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد كما1 جديل):))522)حصة)
بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: مودني) رضوان  السيد 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) جديل  كما1  السيد 
رقم)312)حي الفرح)))شارع بوشعيب)

بلبصير)6222))سطات املغرب.
عنوانه(ا)) مودني  رضوان  السيد 
حي الخير زنقة بوشعيب بن تحمد رقم)

32 6222))سطات املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) جديل  كما1  السيد 
رقم)312)حي الفرح)))شارع بوشعيب)

بلبصير)6222))سطات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسطات))بتاريخ)27)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)2)/1116.

559I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

SOFIJJINE
إعالن متعدد القرارات

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيدي محمد ، 15222، 
الخميسات املغرب

SOFIJJINE «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: حي 
الناسيم رقم 45) واملاس حي 

الناسيم رقم 45) واملاس 15222 
واملاس املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(2319

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
2)2))تم اتخاذ) 24)غشت) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
من)) اجتماعية  حصة  ((22 تفويت)
عمر حاجين لفائدة السيدة) ( السيد)
حصة) (522 وتفويت) حاجين  ملياء)
حاجين) عمر  السيد  من  اجتماعية 

لفائدة السيد حاجين العربي)
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
تعما1) من  (: االجتماعي) الهدف  تغير 
متنوعة تو إنشاءات إلى ادارة املزرعة

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
العربي وكيال)) حاجين  ( تعيين السيد)

للشركة مع جميع الصالحيات)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تغير الهدف االجتماعي
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

رتس املا1
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

حصص الشركاء
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالخميسات) االبتدائية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)1145.

562I

bercy(conseils

O YAOURT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسما1 الشركة

bercy(conseils
 APPT 13 IMM 6 COMPLEXE(MY
 ISMAIL(V.N ، 50000، meknes

maroc
O YAOURT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 RDC وعنوان مقرها اإلجتماعي
 RESIDANCE ICHRAK RUE
 OUAKAAT(ZELLAKA(VN -
.50000 MEKNES(MAROC

رفع رتسما1 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.41(25
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((2(2 تكتو8ر) (21 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما1  رفع 
«422.222)درهم»)تي من)«122.222 
عن) درهم») (522.222» إلى) درهم»)
تو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
22)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)3147.
561I

DAR(MAWARID(&(MAARIFA      

دياموندا برانت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DAR(MAWARID(&(MAARIFA
 hay(moulay(rachid(groupe
 5 rue 3 n 51 CASA، 20660،

casablanca MAROC
دياموندا برانت شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الجيروند زنقة بالي العمارة د طابق) 
مكتب2 الدارالبيضاء - 2522) 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

474319
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

دياموندا برانت.
غرض الشركة بإيجاز):)الطباعة.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الجيروند زنقة بالي العمارة د طابق) 
 (2522 (- الدارالبيضاء) مكتب2)

الدارالبيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: حسن) عاطفي  السيد 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) حسن  عاطفي  السيد 
94)زنقة)11)درب خالد ق.ج البيضاء)

2432))البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) حسن  عاطفي  السيد 
94)زنقة)11)درب خالد ق.ج البيضاء)

2432))البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)313)).

56(I

N(M CONSEIL-SARL

SOCIETE HYM NETTOYAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

N(M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
  SOCIETE HYM NETTOYAGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املطار 
اوندا تجزئة 51 رقم 162 الطابق 
االو1 الناظور - 222)6 الناظور 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.15643

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في))1)تكتو8ر)2)2))تم تعيين)
مسير جديد للشركة السيد(ة))ازواغ)

يوسف كمسير آخر
تبعا لقبو1 استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)))33.

563I

FIDUCIAIRE BAMMOU

FOGAST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et

 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

FOGAST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 647 

الحدادة متجر الطابق االر�سي - 

14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

564(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((9

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FOGAST
ممون) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

حفالت

بيع و صنع الحلويات

بائع مستورد.
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)647 

(- االر�سي) الطابق  متجر  الحدادة 

14222)القنيطرة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (22 ( (: احرارتي) نجيب  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 (22 ( (: السيد مصطفى احرارتي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 (22 ( (: احرارتي) جما1  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد عبد الرحيم احرارتي):))22) 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 (22 ( (: احرارتي) يوسف  السيد 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) احرارتي  نجيب  السيد 
القنيطرة) (14222  (6( بلوك م رقم)

املغرب.
احرارتي) مصطفى  السيد 
الرقم) (( املغرب العربي ب) عنوانه(ا))

49) 14222)القنيطرة املغرب.
عنوانه(ا)) احرارتي  جما1  السيد 
بلوك م رقم))6))اوالد وجيه)14222 

القنيطرة املغرب.
احرارتي) الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه(ا))بلوك اي رقم)6)اوالد وجيه)

14222)القنيطرة املغرب.
السيد يوسف احرارتي عنوانه(ا))
وجيه) اوالد  البسمة  تجزئة  ((3(

14222)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) احرارتي  نجيب  السيد 
القنيطرة) (14222  (6( بلوك م رقم)

املغرب
احرارتي) مصطفى  السيد 
الرقم) (( املغرب العربي ب) عنوانه(ا))

49) 14222)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)79469.

564I

EXPROX SARL AU

ELECTRIKAWT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عمارة الز8يري 
الطابق الثاني عين حرودة الرقم 
البريدي 92 املحمدية، 2632)، 

املحمدية املغرب
ELECTRIKAWT
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 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك ش 

ا عمارة 17 شقة 67 قرية ارزهار  - 

2632) املحمدية املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.475253

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)14)شتنبر)2)2))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

«بلوك ش ا عمارة)17)شقة)67)قرية)

املحمدية املغرب») ((2632 (- ( ارزهار)

السفلي) الطابق  سيفام  «شطر  إلى)
عمارة)1)رقم)36)حي ارزهر)-)2)26) 

الدار البيضاء))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742226.

565I

amics tex

ASOFI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

amics tex

 Rue(Yacoub(El(Mansou 1er (

etage ، 90000، tanger(maroc

ASOFI TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 QUARTIER AL MAJD RUE N°1

.LOT 58 - 90000 tanger(maroc

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.121629

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 يوليوز) ((( في) املؤرخ 

املصادقة على):

SALIM EL- (ة)) السيد) تفويت 

اجتماعية) حصة  (HAKOUNI 52

)السيد) 122)حصة لفائدة) من تصل)

 ABDELHAKIM EL HAKOUNI (ة))

بتاريخ))))يوليوز)2)2).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (16 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2)2))تحت رقم)4657.

566I

FIDUNAT

SHAZAM CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUNAT
56 شارع محمد الدرفوفي عمارة 
فتيلو رقم 124 ، 62222، وجدة 

املغرب
SHAZAM CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزىة 
العامري طريق تازة رقم 12 الطابق 
التاني رقم ) - 62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
35719

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 فبراير) ((5
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SHAZAM CAR
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 LOCATION DE VOITURE SANS

.CHAUFFEUR
تجزىة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الطابق) (12 العامري طريق تازة رقم)
التاني رقم)) - 62222)وجدة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( امين) شيران  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( امين) شيران  السيد 

 (3 زنقة) العاقل  تجزىة  تازة  طريق 

رقم)75)وجدة)62222)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( السيدة قرو�سي نادية)

 (9 حي املنار تجزىة العاقل الزنقة ا)

رقم)6))وجدة)62222)وجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (27 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2)2))تحت رقم)42)).

567I

مكتب املوثق االستاذ الفارق رشيد

مؤسسة مستقبلي ش م م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسما1 الشركة

مكتب املوثق االستاذ الفارق رشيد

شارع محمد الخامس، عمارة 

بنشليخة، شقة رقم 4 ابن جرير 

شارع محمد الخامس، عمارة 

بنشليخة، شقة رقم 4 ابن جرير، 

43152، ابن جرير املغرب

مؤسسة مستقبلي ش م م شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 192 طريق 

القلعة ابن جرير - 43152 ابن جرير 

املغرب.

رفع رتسما1 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.15293

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((2(2 غشت) (26 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما1  رفع 

من) تي  درهم») (1.522.222»

«1.222.222)درهم»)إلى)«522.222.) 

تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

نقدية تو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

27)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)116265.

562I

RACHIDA

AWRAB

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

RACHIDA

 BOITE(POSTAL 20029 POSTE

 PRINCIPALE  AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

AWRAB شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 57 

عملية تنبار) حي املسيرة )  - 42162 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1262(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AWRAB

تهدف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة داخل املغرب.

-مركز اتصا1

يتعلق) فيما  الخدمة  -تقديم 

بالهاتف والتدريب وإدارة وتنفيذ.

محلل) والفعاليات،) -التدريب 

نف�سي،)معالج نف�سي.
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وشراء) عام  بشكل  -التجارة 

واستيراد وتصدير و8يع بالجملة وشبه)

جملة تو إعادة بيع بالتجزئة لجميع)

وارصناف) الغذائية  واملواد  السلع 

جميع) العموم  وعلى  الصناعية 

العقارية) املالية،) التجارية  العمليات 

والغير العقارية التي لها عالقة مباشرة)

إليها) املشار  بأهداف  املباشرة  تو غير 

والتي من شأنها تطوير وتوسيع نشاط)

الشركة.
 57 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

عملية تنبار))حي املسيرة))  - 42162 

مراكش املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

122.222,22)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: عالء) العلوي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) عالء) العلوي  السيد 

 42162   36 الوداية رقم) (1 املسيرة)

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) عالء) العلوي  السيد 

 42162   36 الوداية رقم) (1 املسيرة)

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (32 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)115913.

569I

LUXID GROUP SARL AU

 Société LUXID GROUP

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

إنشاء فرع تابع للشركة

ليكسيد كروب شركة ذات 

مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 197 
الحي االداري الشمالي شارع مكة 

امام محالت فيال سيد احمد املتوكل 
العيون - 72222 العيون املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(2495
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) ((2(2 يوليوز) (15 في) املؤرخ 
تحت) للشركة  تابع  فرع  إنشاء)
الكائن) و  كروب  لوكسيد  التسمية 
بالعنوان رقم)4,)شارع محمد)6)منارة)
كاردن م1)زنقة سيرج الشيف حسن)
شارع) (,4 معتصم كيليز مراكش رقم)
6)منارة كاردن م1)زنقة سيرج) محمد)
الشيف حسن معتصم كيليز مراكش)
مراكش املغرب و املسير من) (42222

طرف السيد(ة))عبيابة بوشرة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
29)تكتو8ر) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2)2))تحت رقم)322)
572I

N(M CONSEIL-SARL

 SOCIETE HYM
GARDIENNAGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

N(M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
  SOCIETE HYM GARDIENNAGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املطار 
اوندا تجزئة 51 رقم 162 الناظور - 

222)6 الناظور املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.16(57

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2)2))تم تعيين) 1))شتنبر) املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد(ة))ازواغ)

يوسف كمسير آخر
تبعا لقبو1 استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)3)33.
571I

fidmanar

MICROSPEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fidmanar
113 شارع عبد الكريم الخطابي 
عمارة املهندز رقم د شقة رقم 7 
الطابق التاني مراكش ، 42222، 

marrakech maroc
MICROSPEC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 42 زنقة 

موريتانيا متجر رقم 3 رقم  - 42222 
مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.16527

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((2(2 شتنبر) ((2 في) املؤرخ 

املصادقة على):
خديجة تمزيل) (ة)) تفويت السيد)
12)حصة اجتماعية من تصل)1.222 
عبد الغني) (ة)) السيد) ( حصة لفائدة)

الشرقاوي بتاريخ)2))شتنبر)2)2).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
)1)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)116195.
57(I

BT CONSEIL

EOZA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BT CONSEIL
 Bureau 365 technopark

 nouceur(CASA، 20000، CASA
MAROC

EOZA  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9 ساحة 
ت1 ياسير إقامة املنصورية الدور 

الثامن شقة 16 مساحة ت / 5 - 

2222) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

474211

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

. EOZA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير البضائع واإلمدادات العامة)

إلى تي جهة)؛

لجميع) واملبيعات  املشتريات 

املنتجات)؛

التجارة اإللكترونية؛

9)ساحة) (: عنوان املقر االجتماعي)

الدور) املنصورية  إقامة  ياسير  ت1 

 -  5 (/ ت) مساحة  (16 شقة) الثامن 

2222))الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 MOHAMED ZAHER السيد)

EL(OURY(:((500)حصة بقيمة)122 

درهم للحصة).

 OMAR(EL(OURY(:((500(السيد

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 MOHAMED ZAHER السيد)

 RES JARDINS((ا)عنوانه(EL OURY

 DU PHARE IMM 5 ETG 3 APPT

 5 BOURGOGNE CASABLANCA

2222))الدار البيضاء)املغرب.
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 OMAR EL OURY السيد)

15)فيال) عنوانه(ا))لو املنار جروب ح)

بناني) جاللي  بن  محمد  شارع  هبة 

2222))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 OMAR EL OURY السيد)

15)فيال) عنوانه(ا))لو املنار جروب ح)

بناني) جاللي  بن  محمد  شارع  هبة 

2222))الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)747775.

573I

N(M CONSEIL-SARL

SOCIETE HYM NETTOYAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

N(M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

 SOCIETE HYM NETTOYAGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اوالد 

بوعطية الناظور - 222)6 الناظور 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.15643

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)1))شتنبر)2)2))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

«حي اوالد بوعطية الناظور)-)222)6 

الناظور املغرب»)إلى)«حي املطار اوندا)
االو1) الطابق  (162 ( رقم) (51 تجزئة)

الناظور)-)222)6)الناظور))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)))33.

575I

SOS GESTION COMPTABILITE ET CONSEIL

SACTIMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOS GESTION COMPTABILITE
ET CONSEIL

 9(MOHAMED VI ANG BD
 OMAR  EL(IDRISSI(IMM 3

 APPT8 ، 20553، CASABLANCA
MAROC

SACTIMAR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 
اللة اليقوت محج مصطفى املعاني 
املركز التجاري رياض 56 الطابق 

االو1 الدار البيضاء - 2522) الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
452343

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 فبراير) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SACTIMAR
مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
و) التصدير  و  البناء) اشغا1  جميع 

االستراد.
61)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
املعاني) اليقوت محج مصطفى  اللة 
الطابق) (56 رياض) التجاري  املركز 
الدار) ((2522 (- االو1 الدار البيضاء)

البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 422 ( (: ( وكيد) خديجة  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
22))حصة) ( (: السيد عماد شهيد)

بقيمة)122)درهم للحصة).

22))حصة) ( السيد حمزة شهيد):)
بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد مروان شهيد):))22))حصة)
بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( السيدة خديجة وكيد)
رقم) شقة  (11 عمارة) االمان  اقامة 
الدار) (33522 بروني) اميل  زنقة  (14

البيضاء)املغرب.
عنوانه(ا)) شهيد  عماد  السيد 
رقم) شقة  (11 عمارة) االمان  اقامة 
الدار) (33522 بروني) اميل  زنقة  (14

البيضاء)املغرب.
عنوانه(ا)) شهيد  حمزة  السيد 
رقم) شقة  (11 عمارة) االمان  اقامة 
الدار) (33522 بروني) اميل  زنقة  (14

البيضاء)املغرب.
عنوانه(ا)) شهيد  مروان  السيد 
رقم) شقة  (11 عمارة) االمان  اقامة 
الدار) (33522 بروني) اميل  زنقة  (14

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( السيدة خديجة وكيد)
رقم) شقة  (11 عمارة) االمان  اقامة 
الدار) (33522 بروني) اميل  زنقة  (14

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2)2))تحت رقم)511)73.
576I

N(M CONSEIL-SARL

SOCIETE HYM NETTOYAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

N(M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
 SOCIETE HYM NETTOYAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املطار 
اوندا تجزئة 51 رقم 162 الطابق 
االو1 الناظور - 222)6 الناظور 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.15643

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 شتنبر) ((1 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد)(ة))محمد السقالي)

تصل) من  اجتماعية  حصة  (522

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (3.222

1))شتنبر) عبد الحفيظ طيبي بتاريخ)

.(2(2

ازواغ) يوسف  (ة)) السيد) تفويت 

تصل) من  اجتماعية  حصة  (522

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (3.222

1))شتنبر) عبد الحفيظ طيبي بتاريخ)

.(2(2

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 22 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)))33.

577I

مكتب املحاسبة

SAKIMAD ساقماد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة

9 عمارة قبيل شارع الجيش امللكي 

سيدي بنور، 4352)، سيدي بنور 

املغرب

SAKIMAD ساقماد شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي )3 تجزئة 

الساقي ) العونات سيدي بنور. 

4352) سيدي بنور. املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(255

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

SAKIMAD)ساقماد.

مجزئ و) (: غرض الشركة بإيجاز)

مقاو1) منعش غقاري.) بائع االرا�سي.)

في) او وسيط  بائع  البناء.) اشغا1  في 

كراء) االستيراد.) و  التصدير  عمليات 

االالت الصناعية و بائع مواد البناء..

عنوان املقر االجتماعي):))3)تجزئة)

بنور.) سيدي  العونات  (( الساقي)

4352))سيدي بنور.)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد الساقي عماد):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد الساقي عبد اللطيف):))522 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) عماد  الساقي  السيد 

6))تجزئة الساقي)1)العونات)4352) 

سيدي بنور.)املغرب.

اللطيف) عبد  الساقي  السيد 

 1 الساقي) تجزئة  ((6 عنوانه(ا))

العونات)4352))سيدي بنور.)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الحامل) عماد  الساقي  السيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

تجزئة) ((6 عنوانه(ا)) (BB1(6993

سيدي) ((4352 العونات) (1 الساقي)

بنور.)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بتاريخ) ( بنور) بسيدي  االبتدائية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)3725.

572I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

GROUPE BORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق البريد 

629) ، 42222، مراكش املغرب

GROUPE BORT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 57 شارع 

موريتانيا صندوق البريد 629) - 

42222 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9(711

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((2(2 تبريل) (14 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رتسمالها) مبلغ  ( (GROUPE BORT

مقرها) وعنوان  درهم  (122.222

موريتانيا) شارع  (57 اإلجتماعي)

 42222  -  (629 البريد) صندوق 

عدم) (: (1 نتيجة  املغرب  مراكش 

استمرار نشاط الشركة.

و حدد مقر التصفية ب)57)شارع)

 -  (629 البريد) صندوق  موريتانيا 

42222)مراكش املغرب.)

و عين:

و) (Guillaume  BORT السيد(ة))

 n°3 Allée de la Chapelle((ا)عنوانه

 Saint(-(Sauveur(((-((92130(issy(les

(ة)) كمصفي) (moulineaux  France

للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

شارع موريتانيا صندوق البريد) (57 (:

(629

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

27)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)116227.

579I

E&R(CONSULTING

NASSIM EL FALAH

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

E&R(CONSULTING

 RUE AHMED EL MAJJATI 13

 RES(LES(ALPES 1ER(ETAGE

 N°8 MAARIF(CASABLANCA2 ،

20300، CASABLANCA(MAROC

NASSIM EL FALAH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

النجد الطابق ارو1 تجزئة رقم 33 

القسم التاني الجديدة - 2)25) 

الجديدة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.14241

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 غشت) (27 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الدين)) جما1  (ة)) السيد) تفويت 

ايت منا)9.356)حصة اجتماعية من)

  CIA ( لفائدة) حصة  (((.12( تصل)

CIA)بتاريخ)27)غشت)2)2).

املهدي) محمد  (ة)) السيد) تفويت 

ايت منا)9.356)حصة اجتماعية من)

 CIA ( ( لفائدة) حصة  (((.12( تصل)

CIA)بتاريخ)27)غشت)2)2).

ايت) ياسمين  (ة)) السيد) تفويت 

منا)6.364)حصة اجتماعية من تصل)

 CIA CIA ( ( لفائدة) حصة  (13.362

بتاريخ)27)غشت)2)2).

تفويت السيد)(ة))لطيفة))بوعنان)

تصل) من  اجتماعية  حصة  (4.(5(

)7).9)حصة لفائدة))CIA CIA)بتاريخ)

27)غشت)2)2).

املهدي) محمد  (ة)) السيد) تفويت 

ايت منا)59).))حصة اجتماعية من)

السيد) ( )12.)))حصة لفائدة) تصل)

(ة))لطيفة))بوعنان بتاريخ)27)تكتو8ر)

.(2(2

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (( بتاريخ) ( بالجديدة) االبتدائية 

غشت)2)2))تحت رقم))532).

522I

PREMIUM FINANCE

 A.H.2.L TRANSPORT ET 

TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 A.H.(.L TRANSPORT ET 

TRAVAUX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 

رقم )15 عملية لحرش املسيرة 1 - 

42222 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.99(59

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في))2)شتنبر)2)2))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

لحرش) عملية  (15( رقم) «متجر 

- 42222)مراكش املغرب»)  1 املسيرة)

 42222 (- «دوار كوكو تسلطانت) إلى)

مراكش))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

29)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم))11612.

521I
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FLASH ECONOMIE

PROMOLOGI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

PROMOLOGI
 شركة ذات مسؤولية محدودة
 مقرها اإلجتماعي: 195,شارع 

الجيروند - الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري: 

   94219
العام) الجمع  بمقت�سى 
شركة) لشركاء) العادي  الغير 
بتاريخ) املؤرخ  (PROMOLOGI

:(2/29/(2(2
-1وفاة املسير السيد حساني عبد)

هللا
السيدة) جديدة  مسيرة  -)تعيين 

رجاء)ابعقيل)
ارسا�سي) النظام  -3تحديث 

للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742712.  

52(I

FLASH ECONOMIE

LINA AL BARAKA
إعالن متعدد القرارات

LINA AL BARAKA
شركة ذات مسؤولية محدودة

 مقرها  اإلجتماعي  : رقم 4 زنقة 
ريميير,الطابق 1,حي املستشفيات - 

الدار البيضاء  
رقم التقييد في السجل التجاري: 

(94311
الغير) العام  الجمع  بمقت�سى 
 LINA شركة) لشركاء) العادي 
بتاريخ) املؤرخ  ( (AL BARAKA

(2/29/(2(2:
التأكيد على وفاة السيد حساني)

عبد هللا و نقل تسهمه-
السيدة سهام حساني) استقالة  (
و) اإلجتماعي  توقيعها  من  واإللغاء)
رجاء) السيدة  جديدة  مسيرة  تعيين 

ابعقيل-

)تحديث النظام ارسا�سي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742717

523I

malartci

SKTF SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme(etage(BENI
 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL

MAROC
sktf(sarl(au  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عبد الكريم الخطابي اقامة السالم 
الطابق الثاني رقم )1 بني مال1 - 

3222) بني مال1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12457

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) ((2
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 sktf (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. sarl au
اشغا1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
السالم) اقامة  الخطابي  الكريم  عبد 
(- مال1) بني  (1( رقم) الثاني  الطابق 

3222))بني مال1 املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: محمد) كوكب  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) محمد  كوكب  السيد 

  32 12)رقم) شارع املر8طين زنقة رقم)

3222))بني مال1))املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) محمد  كوكب  السيد 

 32 12)رقم) شارع املر8طين زنقة رقم)

3222))بني مال1))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ) ( مال1) ببني  االبتدائية 

يوليوز)2)2))تحت رقم)524.

524I

CABINET JOUDY CONSEIL

سلمانيس ديستريبيسيون
إعالن متعدد القرارات

CABINET JOUDY CONSEIL

 Fiduciaire 15 Rue(Champigny

 3ème(étage(Bd(Emile(Zola،

20310، Casablanca(Maroc

سلمانيس ديستريبيسيون «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: 12 زنقة 

الحرية ٬ الطابق الثالث الشقة 6 - 

2222) الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.341427

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) ((2(2 1))شتنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

322)حصة ٱجتماعية اململوكة) هبة)

اليعقوبي) باسم  السيد  طرف  من 

جهان) السيدة  لفائدة  البضروي 

الزجلي.

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

ذات) شركة  من  الشركة  تحويل 

إلى شركة ذات) املسؤولية املحدودة 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحديث القانون ارسا�سي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

الوحيد) الشريك  املساهمات:ساهم 

السيدة جهان الزجلي) (: نقدا كاآلتي)

62.222)درهم;)دون تغيير باقي) بقيمة)

البند.

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

الشركة) رتسما1  الرتسما1:تحديد 

 622 إلى) مقسمة  درهم  (62.222 في)

درهم) (122 بقيمة) حصة ٱجتماعية;)

 1 للحصة محررة كليا و مرقمة من)

إلى)622)و مخصصة للشريك الوحيد)

(: كاآلتي) مساهمته  نسبة  بحسب 

(; حصة) (622 السيدة جهان الزجلي)

دون تغيير باقي البند.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)42)749.

525I

malartci

SUPER JAPON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

malartci

 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme(etage(BENI

 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL

MAROC

super(japon شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 bd وعنوان مقرها اإلجتماعي

 abdelkrim(alkhattabi - 23000

بني مال1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
12449

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 super (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.japon
التصدير) (: غرض الشركة بإيجاز)

وارستيراد.
 bd (: االجتماعي) املقر  عنوان 
abdelkrim alkhattabi - (3222)بني)

مال1 املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 422 ( (: العزيز) عبد  اسا  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
322)حصة) ( (: ( السيد اسا حسن)

بقيمة)122)درهم للحصة).
السيد طرالي محمد):))322)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد اسا عبد العزيز عنوانه(ا))
تجزئة ايناس بلوك)27)رقم)5  3222) 

بني مال1 املغرب.
عنوانه(ا)) ( حسن) اسا  السيد 
تجزئة ايناس بلوك)27)رقم)5  3222) 

بني مال1 املغرب.
عنوانه(ا)) ( السيد محمد الطرالي)
مال1)) بني  ((3222   ( املسيرة) حي 

املغرب).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اسا عبد العزيز عنوانه(ا))
تجزئة ايناس بلوك)27)رقم)5  3222) 

بني مال1))املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاريخ) ( مال1) ببني  االبتدائية 

شتنبر)2)2))تحت رقم))57.
526I

ائتمانية الراحة

فرير سعد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية الراحة
42 شارع محمد الخامس تجزئة 
الصافي برشيد برشيد، 6122)، 

MAROC برشيد
فرير سعد شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 91 تجزئة 
رابحة الطابق االو1 دروة  برشيد 

6122) برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

137(9
 26 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 مارس)
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
فرير) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

سعد.
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عقاري)-)بيع وشراء)االرا�سي)-)مقاولة)

اشغا1 مختلفة.
عنوان املقر االجتماعي):)91)تجزئة)
برشيد) ( دروة) االو1  الطابق  رابحة 

6122))برشيد املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
22))حصة) ( (: السيد احمد سعد)

بقيمة)122)درهم للحصة).
 (22 ( (: املالك سعد) السيد عبد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 (22 ( (: السيد عبد الجليل سعد)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
حصة) ((22 ( (: السيد نبيل سعد)

بقيمة)122)درهم للحصة).
22))حصة) ( (: السيد كما1 سعد)

بقيمة)122)درهم للحصة).

بقيمة) ((22 (: السيد احمد سعد) (

122)درهم.

 (22 (: سعد) املالك  عبد  السيد 

بقيمة)122)درهم.

 (22 (: السيد عبد الجليل سعد)

بقيمة)122)درهم.

بقيمة) ((22 (: سعد) نبيل  السيد 

122)درهم.

بقيمة) ((22 (: السيد كما1 سعد)

122)درهم.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) سعد  احمد  السيد 

6122))برشيد) ( ( 117)تجزئة بن �سي)

املغرب.

السيد عبد املالك سعد عنوانه(ا))

6122))برشيد) ( ( 117)تجزئة بن �سي)

املغرب.

سعد) الجليل  عبد  السيد 

�سي))) بن  تجزئة  (117 عنوانه(ا))

6122))برشيد املغرب.

عنوانه(ا)) سعد  نبيل  السيد 

6122))برشيد) ( ( 117)تجزئة بن �سي)

املغرب.

عنوانه(ا)) سعد  كما1  السيد 

6122))برشيد) ( ( 117)تجزئة بن �سي)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد احمد سعد عنوانه(ا))117 

تجزئة بن �سي)))6122))برشيد املغرب

السيد عبد املالك سعد عنوانه(ا))

6122))برشيد) ( ( 117)تجزئة بن �سي)

املغرب

 117 السيد نبيل سعد عنوانه(ا))

تجزئة بن �سي)))6122))برشيد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (27 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2)2))تحت رقم)436.

527I

سيكما جيستيون

 AVAL DEVELOPMENT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سيكما جيستيون

شارع محمد الخامس ممر تمكروت 
رقم 1 ورزازات، 45222، ورزازات 

املغزب

 AVAL DEVELOPMENT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار تالت 

ترميكت ورزازات - 45222 ورزازات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 11237/625

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (29

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AVAL (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.DEVELOPMENT SARL AU

االشغا1) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة))للبناء

التصدير و االستيراد

التجارة

التركيبات))الكهر8ائية

كراء)املعدات.

عنوان املقر االجتماعي):)دوار تالت)

ورزازات) (45222 (- ترميكت ورزازات)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

1.222.222)درهم،)مقسم كالتالي:
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السيد عبد الرحيم بابا):))12.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد الرحيم بابا عنوانه(ا))

 45222 دوار تالت ترميكت ورزازات)

ورزازات املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد الرحيم بابا عنوانه(ا))

 45222 دوار تالت ترميكت ورزازات)

ورزازات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بورزازات) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)-.

522I

HA DESIGN ATELEIR SARL AU

HA DESIGN ATELIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HA DESIGN ATELEIR SARL AU

 RES(BOUSTANE 2 IMM 1 MAG

 01 SIDI(BERNOUSSI13 Rue

 Ahmed(El(Majjati(Résidence(Les

 Alpes 1er(Etage(N°8 Quartier

 Maarif 13 Rue(Ahmed(El(Majjati

 Résidence(Les(Alpes 1er(Etage

 N°8 Quartier(Maarif، 20330،

CASABLANCA Maroc

HA DESIGN ATELIER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 شارع 

تحمد املججاتي ريزيدنس لي تلب 

الطابق ارو1 رقم 2 حي املعارف 

الدار البيضاء 2452) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

466171

 14 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  ((2(2 يوليوز)

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 HA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DESIGN ATELIER

الديكور) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جميع) وتصدير  استيراد  (، الداخلي)

تنواع ارثاث.

13)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

تلب) لي  ريزيدنس  املججاتي  تحمد 

املعارف) حي  (2 رقم) ارو1  الطابق 

2452))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

122.222,22)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: اكنور) حليمة  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) اكنور  حليمة  السيدة 

 BD 9 AVRIL ESC 7 ETG 4 APPT

الدار) (12 QU PALMIERS (2452

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) اكنور  حليمة  السيدة 

 BD 9 AVRIL ESC 7 ETG 4 APPT

الدار) (12 QU PALMIERS (2452

البيضاء)املغرب

تم اإليداع القانوني ب-))بتاريخ)17 

يوليوز)2)2))تحت رقم))74221.

529I

FIDUCIAIRE BAMMOU

CHAHMOUTI TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et

 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

CHAHMOUTI TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 15 زنقة 

سبو مركز االعما1 الشوب مكتب 
رقم ) الطابق 5 - 14222 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56257

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (2(

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHAHMOUTI TRAV

غرض الشركة بإيجاز):)مقاولة في)

االشغا1 املختلفة و البناء

مقاولة في بيع مواد البناء

مقاولة في نقل البضائع.
زنقة) (15 (: عنوان املقر االجتماعي)

مكتب) الشوب  االعما1  مركز  سبو 
القنيطرة) (14222 -  5 الطابق) (( رقم)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: بو8ركات) جليل  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) بو8ركات  جليل  السيد 

 14222  39( الرقم) (2( الوفاء)

القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) بو8ركات  جليل  السيد 

 14222  39( الرقم) (2( الوفاء)

القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)12)79.

592I

FIDUGENORD SARL A.U

اوطو موتيف كايت
إعالن متعدد القرارات

FIDUGENORD SARL A.U

 172AV.DE FES RES.NISRINE

 1ER(ETAGE(N°6-TANGER ،

90000، TANGER(MAROC

اوطو موتيف كايت «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 
رقم 39) املنطقة الحرة طنجة 

اوطوموتيف سيتي جماعة جوامعة 

اقليم الفحص انجرة طنجة - 

92222 طنجة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.97(25

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) ((2(2 29)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

من) (16 رقم) بند  تغيير  رقم  قرار 

على) ينص  الذي  االسا�سي:) القانون 

املشترك) التوقيع  استبدا1  مايلي:)

املسيرين) الحد  بالتوقيع  للمسيرين 

فقط

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)
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بند رقم)16:)الذي ينص على مايلي:)

استبدا1 التوقيع املشترك للمسيرين)

بالتوقيع الحد املسيرين فقط

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (27 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)36)5.

591I

DIJLA CONSEIL

WINEA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DIJLA CONSEIL

31 زنقة دجلة - الزيراوي ، 2222)، 

CASABLANCA MAROC

WINEA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 شارع 

تنفا، إقامة تزير مكتب 11ب-الدار 

البيضاء - 2222) الدار البيضاء 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

474335

 17 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 شتنبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WINEA

خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

إدارة اإلعالنات.

عنوان املقر االجتماعي):)131)شارع)

11ب-الدار) مكتب) تزير  إقامة  تنفا،)

البيضاء) الدار  ((2222 (- البيضاء)

املغرب).

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

((: السيد يوسف املدغري املتوكل)
92)حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
السيدة املوساوي ملياء):))12)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
املتوكل) املدغري  يوسف  السيد 
الشر�سي) تحمد  زنقة  (,42 عنوانه(ا))
 (( ش) (5 ط) اليسرعمارة ب  إقامة 
الدار) ((2222 بوركون-البيضاء)

البيضاء)املغرب.
عنوانه(ا)) السيدة املوساوي ملياء)
إقامة) الشر�سي  تحمد  زنقة  (,42
اليسرعمارة ب ط)5)ش))))بوركون-
البيضاء) الدار  ((2222 البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املتوكل) املدغري  يوسف  السيد 
الشر�سي) تحمد  زنقة  (,42 عنوانه(ا))
 (( ش) (5 ط) اليسرعمارة ب  إقامة 
الدار) ((2222 بوركون-البيضاء)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

59(I

FIDERSER

 SOCIETE OILES EL
MOUSSAOUI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY(ESSALAM

 ، 14200، SIDI(SLIMANE
MAROC

 SOCIETE OILES EL
MOUSSAOUI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الرجاء رقم 37 - 22)14 سيدي 

سليمان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(963

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE OILES EL MOUSSAOUI

انتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتوزيع املواد العطرية),)تصدير املواد)

العطرية.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

سيدي) (14(22  -  37 رقم) الرجاء)

سليمان املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد املوساوي لحسن):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد املوساوي لحسن عنوانه(ا))

مدخل) (14 شقة) (1 سانية) اقامة 

تابريكت))11222)سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املوساوي لحسن عنوانه(ا))

مدخل) (14 شقة) (1 سانية) اقامة 

تابريكت))11222)سال املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيدي سليمان))بتاريخ)22 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)2)2)/17).

593I

JURIS LEGAL

AUTO QORTOBA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

JURIS LEGAL
 Angle(Bd(Abdelmoumen &

 Rue(Chatila, Résidence(Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
AUTO QORTOBA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12  شارع 
نجيب محفوض الشقة 5 الطابق 
3 غوتيي - 2222) الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4122(9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((2(2 شتنبر) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(ة))رشيد تيسافلين)
تصل) من  اجتماعية  حصة  (522
(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222
 17 بتاريخ) اكرو�سي  الزهراء) فاطمة 

شتنبر)2)2).
تفويت السيد)(ة))رشيد))تيسافلين))
تصل) من  اجتماعية  حصة  (522
1.222)حصة لفائدة))السيد)(ة))نبيل)

كرتان بتاريخ)17)شتنبر)2)2).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742135.

594I

STE ANGLE DE GESTION SARL

 PIECES AUTO PALOMA
BLANCA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع تحمد الحريزي تجزئة 

التمسماني رقم 6 اقامة باريس- ت 
تطوان ، 93222، تطوان املغرب
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 PIECES AUTO PALOMA

BLANCA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طابولة 

دور الشهداء رقم 154 - 93222 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(7739

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (32

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 PIECES(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.AUTO PALOMA BLANCA

غرض الشركة بإيجاز):)بيع اجزاء)

السيارات املستعملة.

طابولة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 93222  -  154 رقم) الشهداء) دور 

تطوان املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد مراد الباي):))1.222)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الباي  مراد  السيد 

 154 رقم) الشهداء) دور  طابولة 

93222)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) الباي  مراد  السيد 

 154 رقم) الشهداء) دور  طابولة 

93222)تطوان املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتطوان))بتاريخ)29)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)4712.

595I

FINCOSA MARRAKECH

 CENTRE INTERNATIONAL
 CARDIO VASCULAIRE DE
 REHABILITATION ET DE
PREVENTION C.I.C.V.R.P
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 122 بلوك B الطابق 

االو1 الشقة 7 ، 42222، مراكش 
املغرب

 CENTRE INTERNATIONAL
 CARDIO VASCULAIRE DE
 REHABILITATION ET DE

PREVENTION C.I.C.V.R.P شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي ملك 
سيمون B تقاطع زنقة عال1 بن 

احمد و زنقة املتنبي حي املستشفى 
جليز - 42222 مراكش املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

124615
العام) الجمع  بمقت�سى  (
شتنبر) (27 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
تم تغيير تسمية الشركة من) ((2(2
 CENTRE INTERNATIONAL»
 CARDIO VASCULAIRE
 DE REHABILITATION
 ET DE PREVENTION
 CENTRE LES» إلى) («C.I.C.V.R.P
 3CŒURS CARDIOLOGIE-
 READAPTATION- PREVENTION

.(«MARRAKECH
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
)1)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)26)116.

596I

FITO GEST

DAR NAKHLA
فسخ عقد تسيير حر رصل تجاري)

(ارشخاص املعنويون)

فسخ عقد تسيير حر رصل تجاري
DAR NAKHLA

بمقت�سى))الجمع العام االستثنائي)
الكائن) (DAR NAKHLA لشركة)
رياض) (7( (: ب) االجتماعي  مقرها 
(- ( الجديد) الدرب  القديم  الزيتون 
املغرب املؤرخ في) ( ( مراكش) ( (42222

27)تكتو8ر)2)2))تقرر مايلي:
فسخ عقد التسيير الحر لألصل) (
رياض) (7( (: ب) الكائن  التجاري 
(- ( الجديد) الدرب  القديم  الزيتون 
املوقع) (، املغرب) ( مراكش) (42222
 DAR NAKHLA شركة) طرف  من 
التجاري) لألصل  مالكة  بصفتها  (:
 TADDART SERVICES شركة) و 

بصفتها مسيرة حرة.

597I

شركة الساقية الحمراء

شركة باب الساقية الحمراء
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة الساقية الحمراء
حي الضيعات فم الواد ، 72222، 

العيون املغرب
شركة باب الساقية الحمراء شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
الضيعات فم الواد العيون ))722 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
33137

 (( عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 شتنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

باب الساقية الحمراء.
غرض الشركة بإيجاز):)

(/ املتنوعة) ارعما1  تو  البناء)
التجارة)/)الخدمات.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 722(( الضيعات فم الواد العيون)

العيون املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: محمد) الغا�سي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 1222 (: محمد) الغا�سي  السيد  (

بقيمة)122)درهم.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) محمد  الغا�سي  السيد 
العيون) (722(( حي الفرية قم الواد)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) محمد  الغا�سي  السيد 
العيون) (722(( حي الفرية قم الواد)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
)))شتنبر) االبتدائية بالعيون))بتاريخ)

2)2))تحت رقم)2)2)/12)).

592I

مستامنة شامة

RACHALOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم )14 الطابق االو1 

الناظور شارع املسيرة رقم )14 
الطابق االو1 الناظور، 222)6، 

الناظور املغرب
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RACHALOM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي حي 

عاريض مجموعة ب 345-344  

الناظور - 222)6 الناظور املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12723

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تغيير) ((2(2 شتنبر) ((4 املؤرخ في)

نشاط الشركة من)«

اشغا1 مختلفة»)إلى)«بيع))سلع و)

اكسواورات االملنيوم».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)69)3.

599I

AM CONSULTING

JARDIFLORA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

JARDIFLORA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي 39 زنقة 

لال ياقوت الطابق الرابع الشقة 

د الدارالبيضاء - 2492) الدار 

البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 شتنبر) ((1 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

التكييف والتغليف.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749467.

622I

AM CONSULTING

JARDIFLORA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما1 الشركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
JARDIFLORA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 39 زنقة 
لال ياقوت الطابق الرابع الشقة 
د الدارالبيضاء - 2492) الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رتسما1 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري)-.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((2(2 شتنبر) ((1 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما1  رفع 
«422.222)درهم»)تي من)«122.222 
عن) درهم») (522.222» إلى) درهم»)
تو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749467.

621I

AG.NA MAROC SYSTEM

AG.NA MAROC SYSTEM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AG.NA MAROC SYSTEM
31 شارع شهيد عبد السالم بن 
محمد مكتب رقم ) فا1 فلوري 
اقامة رياض زيتون القنيطرة ، 

14222، القنيطرة املغرب
AG.NA MAROC SYSTEM شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 31 شارع 
شهيد عبد السالم  بن محمد مكتب 

رقم ) فا1 فلوري اقامة رياض 
زيتون القنيطرة - 14222 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56517

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) ((5

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AG.NA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MAROC SYSTEM

تركيب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصليح املصاعد

والبيع واالستراد والتصدير) شراء)

املنتجات) جميع  عامة  و8صفة 

واالصناف باي شكل او طبيعة.

31)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

شهيد عبد السالم))بن محمد مكتب)
رقم)))فا1 فلوري اقامة رياض زيتون)

القنيطرة)-)14222)القنيطرة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: السيدة نايت بنعلي نجاة)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد الحسين اغل)):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

نجاة) بنعلي  نايت  السيدة 
ساحة) (9 رقم) (3( زنقة) عنوانه(ا))

14222)القنيطرة) الشهداء)القنيطرة)

املغرب.

عنوانه(ا)) ( اغل) الحسين  السيد 
الشهداء) ساحة  (9 رقم) (3( زنقة)

القنيطرة)14222)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( اغل) الحسين  السيد 
الشهداء) ساحة  (9 رقم) (3( زنقة)

القنيطرة)14222)القنيطرة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)79532.

62(I

bemultico((بيمولتيكو

املقاو1 العام للبناء واالستشارات 

 GENERAL CONTRACTOR
 OF BUILDING AND

CONSULTING (GCBC(

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 126 شقة رقم 21 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 52262، مكناس 

مكناس

املقاو1 العام للبناء واالستشارات 

 GENERAL CONTRACTOR OF

 BUILDING AND CONSULTING

GCBC)) شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي في الرقم 121 النعيم 27 

مكناس - 52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((9

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)املقاو1)

 GENERAL(العام للبناء)واالستشارات

 CONTRACTOR OF BUILDING

.(AND CONSULTING (GCBC

االشغا1) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة او البناء.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 27 النعيم) (121 الرقم) في  السفلي 

مكناس)-)52222)مكناس املغرب.
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تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رتسما1  مبلغ 
1.522.222)درهم،)مقسم كالتالي:

الواحد) عبد  ميموني  السيد 
درهم) (122 بقيمة) حصة  (5.222 ( (:

للحصة).
 5.222 ( (: السيد سعيد حدودي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 5.222 ( (: طيبي) رضوان  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الواحد) عبد  ميموني  السيد 
عنوانه(ا))قصر النيف تنغير)45222  

تنغير املغرب.
السيد سعيد حدودي عنوانه(ا))
الحي الجديد قيادة الخنيشات جرف)

امللحة))1612)الخنيشات املغرب.
عنوانه(ا)) طيبي  رضوان  السيد 
تواركة) زكري  بن  عرصة  ((( رقم)

مكناس)52222)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الواحد) عبد  ميموني  السيد 
عنوانه(ا))قصر النيف تنغير)45222  

تنغير املغرب
السيد سعيد حدودي عنوانه(ا))
الحي الجديد قيادة الخنيشات جرف)

امللحة))1612)الخنيشات املغرب
عنوانه(ا)) طيبي  رضوان  السيد 
تواركة) زكري  بن  عرصة  ((( رقم)

مكناس)52222)مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
)1)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)3125.
623I

AM CONSULTING

 BEST TRAVAUX ET
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA(LISSASFA ، 20232،
CASABLANCA MAROC

 BEST TRAVAUX ET SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6)، زنقة 
مرس السلطان، الشقة 3،الطابق 
ارو1،  - 2492) الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((2(2 شتنبر) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):
عبدالحق) (ة)) السيد) تفويت 
حصة اجتماعية من) (1.222 لعناية)
السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222 تصل)
شتنبر) (14 السعيد لعناية بتاريخ) (ة))

.(2(2
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم))74945.

624I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة)

ورزازات

 STE AZUL MOROCCO
EXPORTS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة دادس 
الطابق االو1 ورزازات، 45222، 

ورزازات املغرب
 STE AZUL MOROCCO

EXPORTS SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
اسينك ايت هاني  - ))1)5  تنغير 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

253

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 AZUL MOROCCO EXPORTS

.SARL

غرض الشركة بإيجاز):)*)التصدير)

واالستيراد)

اليدوية) والحرف  الفنون  بيع  (*
والفضو1)

*)املساومة).

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تنغير) ( (5(1(( (- ( اسينك ايت هاني)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: ( يونس) ( حماش) السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 coar(kerri( lynn( :( ( 500 السيدة)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

يونس عنوانه(ا)) ( السيد حماش)

قصر اسينك ايت هاني))))1)5))تنغير)

املغرب.

السيدة)coar(kerri(lynn)عنوانه(ا))

 united( states( ( Department( of

  state america 22521 INDIANA

ة. مِريِكيَّ
َ
ِحَدة ار تَّ

ُ
َيات امل

َ
الِوال

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

يونس عنوانه(ا)) ( السيد حماش)

قصر اسينك ايت هاني))))1)5))تنغير)

املغرب

السيدة)coar(kerri(lynn)عنوانه(ا))

 united( states( ( Department( of

  state america 22521 INDIANA

ة). مِريِكيَّ
َ
ِحَدة ار تَّ

ُ
َيات امل

َ
الِوال

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (25 بتاريخ) ( االبتدائية بتنغير)

2)2))تحت رقم)-.

625I

AM CONSULTING

 BEST TRAVAUX ET

SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

   BEST TRAVAUX ET SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6)، زنقة 

مرس السلطان، الشقة 3،الطابق 

ارو1،  - 2492) الدار البيضاء 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2)2))تم تعيين) 14)شتنبر) املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد(ة))لعناية))

السعيد كمسير وحيد

تبعا لقبو1 استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم))74945.

626I

فهد و شركاءه.)كابتا1 اكسبير

بولونور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فهد و شركاءه. كابتا1 اكسبير

416 شارع عبد املومن تقاطع 

شارع انوا1 الطابق الرابع رقم 32 ، 

2362)، الدار البيضاء املغرب

بولونور شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 416 

شارع عبد املومن زاوية شارع انوا1 

الطابق الرابع رقم 32 - 2362) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

474645

 (( عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 يوليوز)

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)بولونور.

تسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مطعم لألكالت السريعة.

 416 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع عبد املومن زاوية شارع انوا1)

الطابق الرابع رقم)32 - 2362))الدار)

البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 322.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد حاتم امين):))1.522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

السيدة الشرادي صوفيا):))1.522 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حاتم امين عنوانه(ا))كندا)

99999)مونتريا1 كندا.

صوفيا) الشرادي  السيدة 

 32 رقم) السعادة  تجزئة  عنوانه(ا))

42222)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حاتم امين عنوانه(ا))كندا)

99999)مونتريا1 كندا

صوفيا) الشرادي  السيدة 

 32 رقم) السعادة  تجزئة  عنوانه(ا))

42222)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)474645.

627I

FIDACTIVE

MCRH INC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDACTIVE

 Lot(N°545 N° 3 &4  2éme(etage

 hay(mohammadi(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC

MCRH INC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 12 

عمارة 16 فا1 سوس ) حي السالم 

اكادير - 22222 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

446(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((4

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MCRH(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.INC

غرض الشركة بإيجاز):)-1استيراد)

الزراعية) املنتجات  جميع  وتصدير 

والغذائية

املنتجات) جميع  وشراء) -)بيع 

الزراعية والغذائية.

 12 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

حي السالم) (( فا1 سوس) (16 عمارة)

اكادير)-)22222)اكادير املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: حويالت) رشيد  السيد 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) حويالت  رشيد  السيد 
 15 رقم) عمارة  سباتا  الرايس  شارع 
الر8اط) (12212 ( قبيبات) (21 شقة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) حويالت  رشيد  السيد 
 15 رقم) عمارة  سباتا  الرايس  شارع 
الر8اط) (12212 ( قبيبات) (21 شقة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (1( بتاريخ) ( التجارية باكادير)

2)2))تحت رقم)96647.
622I

STE CAC CONSEIL

ACHO LIMITED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE CAC CONSEIL
 N°19 BLOC(J5 CITE(DAKHLA
 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC
ACHO LIMITED  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

تجاري رقم 24 شارع اليغ حي السالم  
- 22222 تكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري :  
44443

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) ((3
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ACHO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. LIMITED

( غرض الشركة بإيجاز):))

وجبات خفيفة);

مطعم);))

)مقهى);

التصدير و االستيراد).

محل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تجاري رقم)24)شارع اليغ حي السالم))

- 22222)تكادير املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عارف محمود):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

((: اليفيا) كارمين  غيرغي  السيدة 

52))حصة بقيمة)122)درهم للحصة)

GOIA CRISTIAN- السيد)

 122 بقيمة) حصة  (IONUT( :( ( 250

درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) محمود  عارف  السيد 

تجزئة ادرار الرقم)116تكوين))22222 

اكادير املغرب.

اليفيا) كارمين  غيرغي  السيدة 

عنوانه(ا))رقم)6)1بلوك)124الشرف))

22222)اكادير املغرب.

GOIA CRISTIAN- السيد)

6)1بلوك) رقم) عنوانه(ا)) (IONUT

124الشرف)22222)اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

اليفيا) كارمين  غيرغي  السيدة 

عنوانه(ا))رقم)6)1بلوك)124الشرف))

22222)اكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((5 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2)2))تحت رقم)96443.

629I
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مكتب املحاسبة الصالحي

 SOCIETE ERRIFAK ALI ET

SES FILS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكتب املحاسبة الصالحي

زنقة املدينة املنورة عمارة اليعقوبي 

الطابق الثالث الشقة رقم 6 ، 

62222، وجدة املغرب

 SOCIETE ERRIFAK ALI ET

SES FILS  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

البستان 3القطعة رقم194 - 

62222 وجدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.((717

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 شتنبر) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ابراهيم) (ة)) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (32 اقاللوش)

(ة)) السيد) ( حصة لفائدة) (32 تصل)

شتنبر) (14 عبد هللا اقاللوش بتاريخ)

.(2(2

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

تكتو8ر) (26 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2)2))تحت رقم)6))).

612I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

AL MOUDANE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

AL MOUDANE TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1 

عمارة ) النجاح ) اكادير - 22222 

اكادير املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(2693

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 غشت) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):

املودان) ( بو8كر) (ة)) تفويت السيد)

تصل) من  اجتماعية  حصة  (522

522)حصة لفائدة))السيد)(ة))محمد)

املودان بتاريخ)23)غشت)2)2).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

تكتو8ر) (1( بتاريخ) ( التجارية باكادير)

2)2))تحت رقم)96652.

611I

BT CONSEIL

R MARKETING
إعالن متعدد القرارات

BT CONSEIL

 Bureau 365 technopark

 nouceur(CASA، 20000، CASA

MAROC

R MARKETING  «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: 12 شارع 

غرناطة الطابق الثالث - الدار 

البيضاء - 2222) الدار البيضاء 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.461247

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

2)2))تم اتخاذ) 4))غشت) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

السيد تيمن حلمي الذي يبيع وينقل)

إلى) الشركة  في  يملكها  سهم  (522

السيد رشيد تيت تميال.

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:))
من:) للشركة  القانوني  تغييرالشكل 
إلى:) ( شركة ذات مسؤولية محدودة)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة املسيرالسيد تيمن حلمي
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين مسيروحيد السيد رشيد تيت)

تميال
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام االسا�سي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749135.
61(I

Ste  COMPTLINE  sarl (AU(  

STMI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Ste  COMPTLINE  sarl (AU(
 RUE(TABARIA, APPT 19, 4
 HASSAN(RABAT ، 10000،

RABAT MAROC
STMI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع  
الجرادة رقم 24 املحل رقم 23 حي 
ارمل القرية سال - 11222 سال 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
31559

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 مارس) (2(
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.STMI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

الصيانة) (: غرض الشركة بإيجاز)

الصناعية.

شارع)) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

حي) (23 املحل رقم) (24 الجرادة رقم)

سال) (11222 (- سال) القرية  ارمل 

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد مولود يبيح):))1.222)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) يبيح  مولود  السيد 

ارمل) حي  (24 رقم) الجرادة  إقامة 

القرية سال)11222)سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) يبيح  مولود  السيد 

ارمل) حي  (24 رقم) الجرادة  إقامة 

القرية سال)11222)سال املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (23 بتاريخ) ( بسال) االبتدائية 

2)2))تحت رقم)26).

613I

مكتب الدراسات كنتوس

ALMOND
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

مكتب الدراسات كنتوس

13، زنقة واد زيز، رقم 4، تكدا1 

الر8اط ، 12292، الر8اط املغرب

ALMOND شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 

ايميل زولى وزنقة روتيل، الطابق 

11، رقم 9) - )222) الدار البيضاء 

املغرب.
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تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.453721

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)26)يوليوز)2)2))تم))تحويل))

للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
وزنقة) زولى  ايميل  «زاوية شارع  من)
روتيل،)الطابق)11،)رقم)9) - )222) 
زنقة) ((2» إلى) املغرب») الدار البيضاء)
ملوية،)الطابق الثالث،)رقم)6،)تكدا1)

- 12292)الر8اط))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742454.

615I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية)

الحمراء

BADYA TRADE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 66)) ، 72222، 

العيون املغرب

Badya(Trade شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة ابن 

سيناء عمارة رقم 26 الشقة رقم 
)2 املر�سى العيون - 72222 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

33341

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 Badya(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.Trade

اإلنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البيع) التعليب  والتصدير  االستيراد 

بالجملة و بالتقسيط مواد التجميل)

والنسيج و االكسسوار.

التجارة العامة

االستيراد و التصدير

االشغا1 والخدمات املختلفة).
:)زنقة ابن) عنوان املقر االجتماعي)

رقم) الشقة  (26 رقم) عمارة  سيناء)
العيون) (72222 (- املر�سى العيون) (2(

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (52 ( (: العينين) السيدة امنة ماء)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

السيدة سعدى ماء)العينين):))52) 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

((: العينين) ماء) يحانيد  ( السيدة)

52))حصة بقيمة)122)درهم للحصة

 (52 ( (: العينين) ماء) ( السيدة اية)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

العينين) ماء) ( امنة) السيدة 
عنوانه(ا))زنقة ابن سيناء)عمارة رقم)
العيون) املر�سى  (2( رقم) الشقة  (26

72222)العيون املغرب.

العينين) ماء) سعدى  السيدة 
عنوانه(ا))زنقة ابن سيناء)عمارة رقم)
العيون) املر�سى  (2( رقم) الشقة  (26

72222)العيون املغرب.

العينين) ماء) ( يحانيد) ( السيدة)
عنوانه(ا))زنقة ابن سيناء)عمارة رقم)
العيون) املر�سى  (2( رقم) الشقة  (26

72222)العيون املغرب.

السيدة اية))ماء)العينين عنوانه(ا))
زنقة ابن سيناء)عمارة رقم)26)الشقة)
 72222 العيون) املر�سى  (2( رقم)

العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العينين)) ماء) ( امنة) ( السيد)
عنوانه(ا))زنقة ابن سيناء)عمارة رقم)
العيون) املر�سى  (2( رقم) الشقة  (26

72222)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)29)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)2)2)/327).

617I

MLM FINANCE

 JCON CONSTRUCTION ET
EQUIPEMENTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MLM FINANCE
 RÉSIDENCE AKANSOUSS
 N°23 APT(N°2 1ER(ETAGE
 RUE TRIK BNOU ZIYAD

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،
marrakech maroc

 JCON CONSTRUCTION ET
EQUIPEMENTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 
23) عين دادة اسكجور جماعة 
سعادة مراكش - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
126227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 JCON CONSTRUCTION ET

.EQUIPEMENTS

غرض الشركة بإيجاز):)بيع و كراء)

معدات البناء.

محل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

رقم)23))عين دادة اسكجور جماعة)

مراكش) (42222 (- مراكش) سعادة 

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ايت سعيد جواد):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ايت سعيد جواد عنوانه(ا))

سيدي) واحة  بلعكيد  اوالد  دوار 

 42222 مراكش) الويدان  ابراهيم 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ايت سعيد جواد عنوانه(ا))

سيدي) واحة  بلعكيد  اوالد  دوار 

 42222 مراكش) الويدان  ابراهيم 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)2)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)115973.

612I

LA MAROCAINE C.J

ATLANTIC GLOBAL CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA MAROCAINE C.J

شارع عبد الكريم الخطابي 112 

عمارة بوعشيق مكتب 1 ، 3222)، 

بني مال1 املغرب

ATLANTIC GLOBAL CAR  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة شارع 

ابن خلدون )1 عمارة ت  - 3222) 

بني مال1  املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12215

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 يناير) ((1

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ATLANTIC GLOBAL CAR

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات).

شقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- ( ت) عمارة  (1( خلدون) ابن  شارع 

3222))بني مال1))املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 522.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عزيز زكرياء)):))522.))حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

 (.522 ( (: ( محمد) عزيز  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( زكرياء) عزيز  السيد 

تجزئة الرمز بلوك)4)الرقم)4 3222) 

بني مال1 املغرب.

عنوانه(ا)) ( محمد) عزيز  السيد 

تجزئة الرمز بلوك)4)الرقم)4 3222) 

بني مال1 املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( زكرياء) عزيز  السيد 

تجزئة الرمز بلوك)4)الرقم)4 3222) 

بني مال1 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مال1))بتاريخ)16)مارس)

2)2))تحت رقم))3).

619I

س-اطلس

DYAR AL WIDYANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

س-اطلس

الطابق االو1 الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41 ، 3222)، بني مال1 

املغرب

DYAR AL WIDYANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

الثالث رقم 1 زنقة 9 العامرية  - 

3222) بني مال1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12511

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((1

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DYAR (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.AL WIDYANE

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عقاري

بيع االرا�سي السكنية

تجزئة االرا�سي

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- ( العامرية) (9 زنقة) (1 رقم) الثالث 

3222))بني مال1 املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

4.222.222)درهم،)مقسم كالتالي:

السيد صواب املختار)):))13.622 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

((: سعيد) بلحاج  ايت  السيد 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (13.(22

للحصة).

 13.(22 ( (: السيد لحرش العالمي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( السيد صواب املختار)

اوالد زمام سوق السبت اوالد النمة)

3552))سوق السبت املغرب.

سعيد) بلحاج  ايت  السيد 

 24 الرقم) امنية  تجزئة  عنوانه(ا))

مال1) بني  ((3222 ( االو1) الطابق 

املغرب.

العالمي عنوانه(ا)) السيد لحرش 

بني) ((3222 زهرة) اوالد  عياد  اوالد 

مال1 املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

سعيد) بلحاج  ايت  السيد 

 24 الرقم) امنية  تجزئة  عنوانه(ا))

مال1) بني  ((3222 ( االو1) الطابق 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( مال1) ببني  االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)652.

6(2I

HB LAW FIRM

 SHAMAL MOROCCO

ESTATE
إعالن متعدد القرارات

HB LAW FIRM

 6Rue(Farabi, Bd(Rachidi,

 Résidence(Toubkal, 2ème(étage

، 20000، casablanca(maroc

Shamal Morocco Estate  «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: 136 شارع 

القاهرة كوماتراف 1 - 999)1 تمارة 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.122419

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

219))تم اتخاذ) 4))دجنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تفويت جميع حصص السيد عبدهللا)
 (122) احمد الحباي بما قدره مائة)
حصة اجتماعية لفائدة السيد سيد)
إسماعيل سيد عبدهللا سيد عقيل)

حسيني الهاشمي)؛
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
من) سونا  ادوارد  السيد  استقالة 

مهامه كمسير؛
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين مسيرين جدد للشركة السادة:)
سيد) عبدهللا  سيد  إسماعيل  سيد 
هللا) عبد  الهاشمي،) حسيني  عقيل 
حبتورو) بن  سلطان  خليفة  محمد 
احمد خالد محمد احمد بن سليمان؛
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

تبني نظام اسا�سي جديد للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

املساهمات)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

رتس املا1)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((9 بتاريخ) ( بالر8اط) التجارية 

2)2))تحت رقم)7))127.

6(1I

Sonrisa

IKABEN CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Sonrisa
 Ksar(my(mhamed(kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia
Maroc

IKABEN CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج رقم 
21 بلوك 12 رقم 2)6 عين العاطي 

21 - 222)5 الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

14295
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IKABEN CAR

كراء) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

عنوان املقر االجتماعي):)كراج رقم)

عين العاطي) (6(2 رقم) (12 بلوك) (21

21 - 222)5)الرشيدية املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: يوسف بن مولى) ( السيد)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: ( قبروي) الحسن  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد))يوسف بن مولى عنوانه(ا)))

بلوك)22)رقم)32)1)عين العاطي)21  

222)5)الرشيدية))املغرب.

)عنوانه(ا)) السيد الحسن قبروي)

 5(222 الخنك) تمزوغين  قصر 

الرشيدية))املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد))يوسف بن مولى عنوانه(ا)))

بلوك)22)رقم)32)1)عين العاطي)21  

222)5)الرشيدية املغرب

)عنوانه(ا)) السيد الحسن قبروي)

 5(222 الخنك) تمزوغين  قصر 

الرشيدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)222.

6((I

SOUHAL CONSULTING

ANALYAS TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
حل شركة

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM

 EL(MELLAK 82-A(APPT 14

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

ANALYAS TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع االمير 

موالي عبد هللا عمارة 1) الطابق 

االر�سي  - 42222 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(2323

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) ((2(2 شتنبر) (21 في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 ANALYAS الوحيد) الشريك  ذات 

TRAVAUX))مبلغ رتسمالها)122.222 

اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 

شارع االمير موالي عبد هللا عمارة)1) 

مراكش) (42222 (- ( االر�سي) الطابق 

املالية) الوضعية  (: (1 نتيجة  املغرب 

الرؤوس) قيمة  تراجع  و  ( للشركة)

ربع) من  اقل  الى  ( الثابتة) االموا1 

راسما1 الشركة).

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 (1 عمارة) هللا  عبد  موالي  االمير 

مراكش) (42222 (- ( االر�سي) الطابق 

املغرب.)

و عين:

و) املتسلي  ( انس) السيد(ة))

مراكش) (42222 مراكش) عنوانه(ا))

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

27)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)116225.

6(3I

PREMIUM FINANCE

STATION SERVICE EDDAFI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 STATION SERVICE EDDAFI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

7  عمارة ) شارع زاوية النقيب لوفي 

وفركل - 42222 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.125793

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)21)شتنبر)2)2))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

شارع زاوية) (( عمارة) ( (7 «شقة رقم)

النقيب لوفي وفركل)-)42222)مراكش)

قطارة) زرقية  «محطة  إلى) املغرب»)

 42222 (- اوالد برحيل ايكودار منابها)

مراكش))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

29)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)116157.

6(4I

IASCOMPTES sarl

KATENER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

IASCOMPTES sarl

12 شارع بيرون طابق 1 شقة ) 

بلفدير ، 2322)، الدار البيضاء 

املغرب

KATENER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي  1) شارع 
الدكتور ماجندي تقاطع شارع شار1 

نيكو1  - 2122) الدار البيضاء  

املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.446235

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

2)2))تقرر حل) 22)شتنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

مبلغ) ( (KATENER الوحيد) الشريك 

وعنوان) درهم  (122.222 رتسمالها)

1))شارع الدكتور) ( مقرها اإلجتماعي)
نيكو1)) تقاطع شارع شار1  ماجندي 

املغرب)) ( البيضاء) الدار  ((2122  -

نتيجة 1):)الشركة لم تعد قادرة على)

تي) ترى  تعد  ولم  نشاطها  ممارسة 

احتماالت في ارفق.

 (1 ( ب) التصفية  مقر  حدد  و 

شارع الدكتور ماجندي تقاطع شارع)

شار1 نيكو1))-)2122))الدار البيضاء))

املغرب).)

و عين:

قاسمي)) ( ( ( ( املصطفى) السيد(ة))

بولو)) السون  زنقة  ((( عنوانه(ا)) و 

املغرب)) ( البيضاء) الدار  ((24(2

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742312.

6(5I

SUCCES JOBS CONSULTIN

LAGHNADRA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SCCES JOBS CONSULTIN
شارع البعث رقم 36 حي القدس 
العيون ، 72222، العيون املغرب

LAGHNADRA TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
سوس رقم 59 حي الوحدة 21 - 

72222 العيون املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(51(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((2(2 تكتو8ر) (2( في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(ة))محمد غوفاري)
تصل) من  اجتماعية  حصة  (522
1.222)حصة لفائدة))السيد)(ة))عبد)
تكتو8ر) (25 الرفيع بن التيس بتاريخ)

.(2(2
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)29)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)392).

6(6I

LZ EXPERTS

EXTRA BITUME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LZ EXPERTS
 rue(Ibn(Al(Moualim ، 20050، ,4

Casablanca Maroc
EXTRA BITUME شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 
الزرقطوني - 2222) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

474431

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 EXTRA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.BITUME

إنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتجات) وتسويق  واستيراد 

البيتومينية.

46)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

الدار البيضاء) ((2222 (- الزرقطوني)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: زميميتا) عبد هللا  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: زميميتا) هشام  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد هللا زميميتا عنوانه(ا))

 42132 ( تاركا) (- تاركا) رياض  تجزئة 

مراكش املغرب.

عنوانه(ا)) زميميتا  هشام  السيد 

 42132  1(( رقم) السباعي  عرصة 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) التاربي  عمر  السيد 

 42132  1(( رقم) السباعية  تجزئة 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)37)742.

6(7I

global audit partners

ACCYTIME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

global audit partners

 Avenue Hassan II rond point

 saint(exupéry(etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca(maroc

ACCYTIME  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 4 شارع 

زالغ تكدا1 - 12222 الر8اط املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11(163

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تعيين) ((2(2 فبراير) (27 املؤرخ في)

السيد(ة)) للشركة  جديد  مسير 

PLACE ERIC)كمسير وحيد

تبعا لقبو1 استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (1( بتاريخ) ( التجارية بالر8اط)

2)2))تحت رقم)127551.

6(2I

TIMESOLAR

TIMESOLAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TIMESOLAR

 2EME(ETAGE  N°9 AN(MARI(AV

 AL(KAHIRA(TEMARA ، 12040،

TEMARA MAROC

TIMESOLAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي طابق 

تاني رقم 9 تن ماري شارع القاهرة - 

242)1  تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1329(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((1

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TIMESOLAR

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتركيب الطاقة الشمسية.

طابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- تن ماري شارع القاهرة) (9 تاني رقم)

242)1))تمارة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: السيد عبدالعالي الدياني)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

522)حصة) ( (: السيد رشيد راشح)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الدياني) عبدالعالي  السيد 

تافراوت) شارع  (59 رقم) عنوانه(ا))

422)5))الريش املغرب.

عنوانه(ا)) راشح  رشيد  السيد 
زنقة مولود بن عبلة تجزئة) (24 رقم)

السقالة)44222)الصويرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الدياني) عبدالعالي  السيد 

تافراوت) شارع  (59 رقم) عنوانه(ا))

422)5))الريش املغرب

عنوانه(ا)) راشح  رشيد  السيد 
زنقة مولود بن عبلة تجزئة) (24 رقم)

السقالة)44222)الصويرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (29 بتاريخ) ( االبتدائية بتمارة)

2)2))تحت رقم)1162.

6(9I
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nador conseil sarl au

RIF-CAR
إعالن متعدد القرارات

nador conseil sarl au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

RIF-CAR   «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: حي املطار 

اقامة ودادية الصباح تجزئة سكينة 

- 222)6 الناظور املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 4541

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) ((2(2 1))شتنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

7)حصص اجتماعية الذي) اقرار بيع)

قامت به السيدة شتيان نبيلة لفائدة)

السيد الورداني حسني

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

اقرار اراثة املرحوم الورداني رشيد

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين السيد الورداني حسني مسيرا)

السيد) وفاة  بعد  للشركة  جديدا 

الورداني رشيد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

من) للشركة  القانوني  النظام  تغيير 

بشريك) املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد الى شركة محدودة املسؤولية

ينص) الذي  6و7:) رقم) بند 

هو) الشركة  راسما1  مايلي:) على 

 6222 الى) مقسمة  درهم  (622.222

على ورثة) ( حصة اجتماعية موزعة)

بحسب الفريضة) ( املرحوم الورداني)

و)7)حصص اجتماعية لفائدة السيد)

الورداني حسني

على) ينص  الذي  (:13 رقم) بند 

تسير الشركة من قبل السيد) مايلي:)

الورداني حسني.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)53)3.

632I

FLASH ECONOMIE

PACKFRUIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

PACKFRUIT

 شركة ذات مسؤولية محدودة
رتسمالها:1.222.222,22

رقم التقييد في السجل التجاري: 

416(9

تحويل املقر االجتماعي للشركة

قرر الشركاء)بتاريخ)219)/)5/1) 

ما يلي:

الحالي) االجتماعي  املقر  تحويل  (

طلحة) بن  توالد  دوار  من  للشركة 

حي) إلى  ( قنيطرة) بنمصور  جماعة 
19,الطابق) ,رقم) (( 1,زنقة) الوفاق)

5,مكتب)12)ارلفة الدار البيضاء

من من النظام) (4 تعديل الفصل)

ارسا�سي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)79473

631I

حفيظ ابرايم

املدرسة الخاصة جون بوس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

حفيظ ابرايم

714، شارع الفداء، حي ارمل 1 ، 

الطابف ارو1، الدار البيضاء. ، 

2451)، الدار البيضاء املغرب

املدرسة الخاصة جون بوس  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7-6 ، 
رياض صوفيا، ليساسفة، الدار 

البيضاء - 2552) الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.436133

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 غشت) ((4 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد)(ة))ابراهيم))صاديق))

52))حصة اجتماعية من تصل)52) 

حسن)) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

بادري بتاريخ)4))غشت)2)2).

اشهور) ( جبران) (ة)) تفويت السيد)

تصل) من  اجتماعية  حصة  ((52

52))حصة لفائدة))السيد)(ة))حسن))

بادري بتاريخ)4))غشت)2)2).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742927.

63(I

حفيظ ابرايم

املدرسة الخاصة جون بوس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

حفيظ ابرايم

714، شارع الفداء، حي ارمل 1 ، 

الطابف ارو1، الدار البيضاء. ، 

2451)، الدار البيضاء املغرب

املدرسة الخاصة جون بوس  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7-6 ، 

رياض صوفيا ، ليساسفة  - 2552) 

الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.436133

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2)2))تم تعيين) 4))غشت) املؤرخ في)

السيد(ة)) للشركة  جديد  مسير 

واحدي رحا1))كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

غشت)2)2))تحت رقم)742927.

633I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة)

ورزازات

  SOCIETE GROUPE TISSILI 3

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 

تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة دادس 

الطابق االو1 ورزازات، 45222، 

ورزازات املغرب

  SOCIETE(GROUPE(TISSILI 3

SARL AU  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز انزا1 

سيروا  - )4577 ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11245

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

  SOCIETE GROUPE TISSILI 3

. SARL AU

البناء) (* (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واالشغا1 املختلفة)

*)وسيط البضائع)(البيع بالتجزئة)

للتجار واملستهلكين).

عنوان املقر االجتماعي):)مركز انزا1)

سيروا))-))4577)ورزازات املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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 1.222 ( (: ( تيسلي) حسن  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( تيسلي) حسن  السيد 

مراكش) (42152   749 حي ازلي رقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( السيد محمد اوفدير)

 4577( ( دوار انزا1 سيروا وسلسات)

ورزازات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بورزازات) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)-.

634I

FIDERSER

SOCIETE LAGHBARI FRERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDERSER

 BLOC 14 N° 155 HAY(ESSALAM

 ، 14200، SIDI(SLIMANE

MAROC

 SOCIETE LAGHBARI FRERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 اوالد 

مالك  - 22)14 سيدي سليمان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(965

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) ((4

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE LAGHBARI FRERE

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بيع) (, والغازية) املعدنية  املشرو8ات 
بيع) (, بالتقسيط) الغدائية  املواد 

العقاقير بالتقسيط..
اوالد) (3 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
سليمان) سيدي  (14(22 (- ( مالك)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (2.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 (22 ( (: السيد الغباري عبدالعالي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عبدالعالي) الغباري  السيد 
3)رقم) عنوانه(ا))تجزئة جليل التازي)
سيدي) (14(22 الثالث) الطابق  (17

سليمان املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عبدالعالي) الغباري  السيد 
3)رقم) عنوانه(ا))تجزئة جليل التازي)
سيدي) (14(22 الثالث) الطابق  (17

سليمان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليمان))بتاريخ)22 
تكتو8ر)2)2))تحت رقم)2)2)/12).
635I

LIPIDE MAROC TRANS

LIPIDE MAROC TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LIPIDE MAROC TRANS
طارق ابن ز8اد شارع منصور ابن ابي 
عامر رقم 95 الطابق 3 ، 92222، 

طنجة املغرب
LIPIDE MAROC TRANS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
طارق ابن زياد منصور ابن ابي عامر 
رقم 95 طابق 3 رقم 95  - 92222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

122415

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((5

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LIPIDE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MAROC TRANS

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لحساب) للبضائع  الدولي  و  الوطني 

الغير.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

طارق ابن زياد منصور ابن ابي عامر)
 92222  -   95 رقم) (3 طابق) (95 رقم)

طنجة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة ليندة ز8اير):))122)حصة)

بقيمة)1.222)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ز8اير  ليندة  السيدة 

بلوك) ((( رقم) ف  عمارة  بانوراما 

الدار البيضاء) ((2222    3 شطر) (2

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ز8اير  ليندة  السيدة 

بلوك) ((( رقم) ف  عمارة  بانوراما 

البيضاء) الدار  ((2222   3 شطر) (2

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (2( بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)5142.

636I

AUDINORD SARL

صولك بريسينغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AUDINORD SARL
 Nº58 au 6éme(étage(de
 la(résidence(LINA, angle

 boulevard Mohamed V avenue
 Tan-Tan(et(rue(de(Liban, Tanger

، 90000، TANGER(MAROC
صولك بريسينغ شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7) شارع 
الخاضر ب عبد العزيز ارمل تجزئة 

14) - 92222 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.73991

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2)2))تقرر حل) 29)شتنبر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رتسمالها) مبلغ  ( بريسينغ) صولك 
مقرها) وعنوان  درهم  (122.222
7))شارع الخاضر ب عبد) اإلجتماعي)
 92222  -  (14 تجزئة) ارمل  العزيز 
طنجة املغرب نتيجة 1):)عدم انطالق)

النشاط التجاري.
و حدد مقر التصفية ب)7))شارع)
الخاضر ب عبد العزيز ارمل تجزئة)

14) - 92222)طنجة املغرب.)
و عين:

و) ارحمدي  ( سهيلة) السيد(ة))
شارع) نرجس  (( برانص) عنوانه(ا))
زيزفون رقم)7 92222)طنجة املغرب))

كمصفي)(ة))للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
7))شارع الخاضر ب عبد العزيز ارمل)

تجزئة)14)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (26 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)5167.
637I
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NASREDDINE HOLDING

NASREDDINE HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NASREDDINE HOLDING

فضاء باب تنفا 3 باب املنصور 

عمارة س الطابق االو1 باب رقم 3 ، 

2252)، الدار البيضاء املغرب

 NASREDDINE HOLDING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي فضاء باب 

تنفا 3 شارع باب املنصور عمارة س 

الطابق االو1 باب رقم 3 - 2252) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

474399

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (((

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NASREDDINE HOLDING

الترويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقاري.

فضاء) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

باب تنفا)3)شارع باب املنصور عمارة)

س الطابق االو1 باب رقم)3 - 2252) 

الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد نصرالدين بونقيد):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

بونقيد) نصرالدين  السيد 

حيان)) بن  جابر  زنقة  (56 عنوانه(ا))

2222))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بونقيد) نصرالدين  السيد 

حيان)) بن  جابر  زنقة  (56 عنوانه(ا))

2222))الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)-.

632I

ACO CONSULTING

WANA MONEY

شركة املساهمة

رفع رتسما1 الشركة

ACO CONSULTING

 rue(libourne - résidence(du ,72

 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc

WANA MONEY شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الكولين -) سيدي معروف - 2192) 

الدار البيضاء املغرب.

رفع رتسما1 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.324975

العام) الجمع  بمقت�سى 

يونيو) (32 في) املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة) رتسما1  رفع  تم  ((2(2

درهم») (34.222.222» قدره) بمبلغ 

إلى) درهم») (17.222.222» من) تي 

((: طريق) عن  درهم») (51.222.222»

تقديم حصص نقدية تو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)65)749.

639I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

 GROUPE SCOLAIRE

SAYARH (PRIVE( SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI

KHADIJA

 APPT(N°1 IMM(F(NAJMAT

 JANOUB(II(EL(JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC

 GROUPE SCOLAIRE SAYARH

SARL (PRIVE)   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

املصلى ازمور - 4122) الجديدة 

املغرب.

وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 

.7169

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)25)شتنبر)2)2))تم اإلعالم)

بوفاة الشريك الصايغ رشيد و توزيع)

لرسم) (
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 (2(2 غشت) (27 في) املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل ارتي):

 56 ( (، ( بنجلون سعاد) السيد(ة))

حصة).

 7 ( (، ( حنان) الصايغ  السيد(ة))

حصة).

 7 ( (، ( اسماء) الصايغ  السيد(ة))

حصة).

((،( السيد(ة))الصايغ محمد عاد1)

15)حصة).

((، ( الصايغ محمد كريم) السيد(ة))

15)حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة))بتاريخ)1))شتنبر)

2)2))تحت رقم)5355).

642I

SEGA CONSULTING SARL

 KIDDY›S SARL AU
RC : 12243 -

فسخ عقد تسيير حر رصل تجاري 

(ارشخاص املعنويون)
فسخ عقد تسيير حر رصل تجاري

 KIDDY›S SARL AU

RC : 12243 -

بمقت�سى))الجمع العام االستثنائي)

مقرها) الكائن  (KIDD’YS لشركة)

 APR N17 1ER ( (: ب) االجتماعي 

 ETAGE IMMEUBLE TINMEL

  PLACE L’OUA VILLE NOUVELLE

AGADIR  MAROC  22222 -)املؤرخ)

في)16)شتنبر)2)2))تقرر مايلي:

فسخ عقد التسيير الحر لألصل) (

 L(, 239A, 1er (: التجاري الكائن ب)

  étage, Morocco Mall, Ain Diab

 - (2122 CASABLANCA MAROC

 KIDD’YS املوقع من طرف شركة) (،

و) التجاري  لألصل  مالكة  بصفتها  (:

 SAKENZO SARL  - RC شركة)

743)2))بصفتها مسيرة حرة.

641I

IASCOMPTES sarl

 AFRIQUE CONSEIL ET

INGENIERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

IASCOMPTES sarl

12 شارع بيرون طابق 1 شقة ) 

بلفدير ، 2322)، الدار البيضاء 

املغرب

 AFRIQUE CONSEIL ET

INGENIERIE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي B(4 إقامة 

إشراق عمارة 7) تجزئة الجوهرة 

الخضراء  - 2192) الدار البيضاء  

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.412343
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

 (2(2 غشت) ((6 في) املؤرخ 

املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 

 AFRIQUE CONSEIL املحدودة)

رتسمالها) مبلغ  ( (ET INGENIERIE

مقرها) وعنوان  درهم  (122.222

إقامة إشراق عمارة) (B(4 اإلجتماعي)

(- ( الخضراء) الجوهرة  تجزئة  ((7

2192))الدار البيضاء))املغرب نتيجة)

1):)الشركة لم تعد قادرة على ممارسة)

نشاطها ولم تعد ترى تي احتماالت في)

ارفق.

 B(4 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

تجزئة) ((7 عمارة) إشراق  إقامة 

الدار) ((2192 (- ( الجوهرة الخضراء)

البيضاء))املغرب.)

و عين:

و) احاليلي  ( ( سعيد) السيد(ة))

تجزئة) إسالن  النسيم  عنوانه(ا))

 (2192 ( املغرب) البيضاء) الدار  (((

(ة)) املغرب كمصفي) ( البيضاء) الدار 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود) تبليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742317.

64(I

AM CONSULTING

BLEU AGRAIRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

BLEU AGRAIRE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي )1، زنقة 

صبري بوجمعة، الشقة 6،الطابق 

ارو1، الدار البيضاء - 2292) الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.425395

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

2)2))تقرر حل) 15)شتنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

  BLEU AGRAIRE الوحيد) الشريك 

درهم) (122.222 رتسمالها) مبلغ 
زنقة) (،1( وعنوان مقرها اإلجتماعي)

6،الطابق) الشقة) بوجمعة،) صبري 

2292))الدار) ارو1،)الدار البيضاء)-)

:)غياب تي) البيضاء)املغرب نتيجة 1)

نشاط تجاري.
و حدد مقر التصفية ب))1،)زنقة)

6،الطابق) الشقة) بوجمعة،) صبري 

2292))الدار) ارو1،)الدار البيضاء)-)

البيضاء)املغرب.)

و عين:
و) سوا  را  ( عبدهلل) السيد(ة))

عنوانه(ا))557)شارع محمد السادس)

الدارالبيضاء) (22222  124 الشقة)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749452.

643I

CONCILIUM EXPERTISE

AO FOOD HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE

156، زنقة ابو زايد الدادو�سي، 
رقم 9، املعاريف، الدار البيضاء ، 

2332)، الدار البيضاء املغرب

AO FOOD HOLDING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 156زنقة 

ابو زايد الدادو�سي، رقم 9املعاريف، 

الدار البيضاء - 2332) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

475399

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) ((2

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FOOD HOLDING

استغال1) (: غرض الشركة بإيجاز)

الوجبات السريعة.
عنوان املقر االجتماعي):)156زنقة)
9املعاريف،) رقم) ابو زايد الدادو�سي،)

الدار البيضاء)-)2332))الدار البيضاء)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: محجوبي) عزيز  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 OBEX( INVEST( :( ( 500 الشركة)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) محجوبي  عزيز  السيد 

س) م  (( الخزامة) تجزئة  يساسفة 

الدار) (3 طابق) (12 ت شقة) عمارة  ((

البيضاء) الدار  ((2192 البيضاء)

املغرب.

 OBEX INVEST الشركة)

،)شارع اربطا1،)شقة) (15 عنوانه(ا))
 12292 الر8اط) (، اكدا1) (، (4 رقم)

الر8اط املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) محجوبي  عزيز  السيد 

س) م  (( الخزامة) تجزئة  يساسفة 

الدار) (3 طابق) (12 ت شقة) عمارة  ((

البيضاء) الدار  ((2192 البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749322.

644I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

 GROUPE SCOLAIRE

SAYARH (PRIVE( SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI

KHADIJA

 APPT(N°1 IMM(F(NAJMAT

 JANOUB(II(EL(JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC

 GROUPE SCOLAIRE SAYARH

SARL (PRIVE)   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

املصلى ازمور - 4122) الجديدة 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.7169

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2)2))تم تعيين) 25)شتنبر) املؤرخ في)

السيد(ة)) للشركة  جديد  مسير 

الصايغ محمد عاد1 كمسير آخر

تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة))بتاريخ)1))شتنبر)

2)2))تحت رقم)5355).

645I
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الحسين فاضيل

BLEU FARFALLA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الحسين فاضيل

مكتب رقم 15، املجمع املنهي ،تجزئة 

) شارع عال1 الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 42222، مراكش 

املغرب

BLEU FARFALLA شركة

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عال1 الفا�سي، اقامة كوثر، مكتب 
رقم 34 طابق5 ،مراكش - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1272(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 يونيو) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BLEU (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.FARFALLA

مختبرات) (: غرض الشركة بإيجاز)

تبحاث التكنولوجيا الحيوية

خدمة مختبرات البحث

استيراد-تصدير.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

مكتب) كوثر،) اقامة  الفا�سي،) عال1 
 42222 (- ،مراكش) طابق5) (34 رقم)

مراكش املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: نينو) اركمون  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) نينو  اركمون  السيد 

كاالنجيانوس)) (272(3 كاالنجيانوس)

ايطاليا.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) نينو  اركمون  السيد 

كاالنجيانوس)) (272(3 كاالنجيانوس)

ايطاليا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

27)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)6375.

646I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

STE AS.R.M.AUTOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.1(

FES ، 30000، FES(MAROC

STE AS.R.M.AUTOS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 6 
زنقة سمارة رقم 12 شارع الجيش 

امللكي - 32222 فاس اململكة 

املغر8ية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

64159

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AS.R.M.AUTOS

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

(- السيارات) تجزاء) مستلزمات  شراء)

اإلستراد و التصدير.

 6 عمارة) (: عنوان املقر االجتماعي)

الجيش) شارع  (12 رقم) سمارة  زنقة 

امللكي)-)32222)فاس اململكة املغر8ية.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبدالسالم حارتي ليحيوي)

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبدالسالم حارتي ليحيوي)

عنوانه(ا))45)رقم)1)شارع مصر عمارة)

فاس)32222)فاس اململكة املغر8ية.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدالسالم حارتي ليحيوي)

عنوانه(ا))45)رقم)1)شارع مصر عمارة)

فاس)32222)فاس اململكة املغر8ية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (27 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)551).

647I

ficogedek(sarl(au

RIM-SK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficogedek(sarl(au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

RIM-SK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7) تجزئة 

مبروكة  - . سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2631

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

RIM- (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SK

االشغا1) (: غرض الشركة بإيجاز)

الطرقات،) تعبيد  ،تشغا1  العامة)

منعش عقاري.

عنوان املقر االجتماعي):)7))تجزئة)

مبروكة))-).)سيدي قاسم املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة ريم ماء)العينين):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة ريم ماء)العينين عنوانه(ا))

(. تزغار) حي  ((7 رقم) مبروكة  تجزئة 

سيدي قاسم املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ريم ماء)العينين عنوانه(ا))

(. تزغار) حي  ((7 رقم) مبروكة  تجزئة 

سيدي قاسم املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)332.

642I
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FITARCO

TRANSFERT BAB AGLOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FITARCO

 33BD(ALI(DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA(TIZNIT ، 85000،

TIZNIT MAROC

    TRANSFERT BAB AGLOU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 65 سوق 

او8يهي باب اكلو  - 25222 تيزنيت  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4427

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (14

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.   TRANSFERT BAB AGLOU

تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االموا1).
عنوان املقر االجتماعي):)65)سوق)

تيزنيت)) (25222 (- ( اكلو) باب  او8يهي 

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (:( السيد سعيد بوتشلحيت)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: ( السيد رشيد بوتشلحيت)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

بوتشلحيت)) سعيد  السيد 

ودادية) ف  64مجموعة  ( عنوانه(ا))

املوظفين)25222)تيزنيت املغرب.

بوتشلحيت)) رشيد  السيد 

ودادية) ف  مجموعة  (64 عنوانه(ا))

املوظفين))25222)تيزنيت املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بوتشلحيت)) سعيد  السيد 

ودادية) مجموعة ف  ( (64 عنوانه(ا))

املوظفين))25222)تيزنيت املغرب

بوتشلحيت)) رشيد  السيد 

ودادية) مجموعة ف  ( (64 عنوانه(ا))

املوظفين))25222)تيزنيت املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتيزنيت))بتاريخ))2)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم))69.

649I

mohammed(boumzebra

CHOBAS NEGOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

mohammed(boumzebra

 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH

 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

CHOBAS NEGOS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : دوار نكار 

سيدي عي�سى بني مو�سى - 22)3) 

سوق السبت املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3511

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2)2))تقرر حل) 5))شتنبر) املؤرخ في)

ذات) شركة  (CHOBAS NEGOS

رتسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  درهم  (122.222,22

اإلجتماعي دوار نكار سيدي عي�سى بني)

مو�سى)-)22)3))سوق السبت املغرب)

نتيجة لسبب االزمة االقتصادية.

و عين:

البسبا�سي) ( محمد)  السيد(ة))

و عنوانه(ا))سوق السبت)22)3))سو)

السبت املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)5))شتنبر)2)2))وفي دوار نكار)

 (3(22 (- مو�سى) بني  عي�سى  سيدي 

سوق السبت املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

صالح)) بن  بالفقيه  االبتدائية 

رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (29 بتاريخ)

.(93/(2(2

652I

FITARCO

SIMATRADECO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FITARCO

 33BD(ALI(DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA(TIZNIT ، 85000،

TIZNIT MAROC

SIMATRADECO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار ادغ 

الركادة  اوالد جرار  25222 تيزنيت  

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(217

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((212 غشت) ((2 في) املؤرخ 

املصادقة على):

)حركتي)) الياس) (ة)) تفويت السيد)

422)حصة اجتماعية من تصل)422 

حاميد)) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

اوتوف))بتاريخ)2))غشت)212).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

6))شتنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بتيزنيت)

212))تحت رقم)612.

651I

MEH EXPERTISE

TALAOUI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MEH EXPERTISE

42 زنقة املحطة شقة رقم 2 حي 

إقبا1 خريبكة ، 3)52)، خريبكة 

املغرب

TALAOUI CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 
رقم 35 الطابق الثاني شارع محمد 

السادس  - 5222) خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6629

 (5 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 شتنبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TALAOUI CAR

تأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

شقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الثاني شارع محمد) الطابق  (35 رقم)

السادس))-)5222))خريبكة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 522.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد الطلعاوي ياسين):))522.) 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 (.522 ( (: السيد الطلعاوي تيمن)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الطلعاوي ياسين عنوانه(ا))

2))بلوك د زنقة كلتة زمور حي املسيرة)

5222))خريبكة املغرب.
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السيد الطلعاوي تيمن عنوانه(ا))

 2( زنقة) بركة  محمد  الحاج  شارع 

تطوان) (932(2 عمارة حمي) (27 رقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الطلعاوي كريم عنوانه(ا))

 (5222 املسيرة) حي  د  بلوك  ((2

خريبكة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)29)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)772.

65(I

ACO CONSULTING

IT BUSNESS SOLUTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ACO CONSULTING

 rue(libourne - résidence(du ,72

 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc

   IT BUSNESS SOLUTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصبة 

ارمين  -) -GH3   عمارة 11 – 

شقة 5  - ليساسفة - 32)2) الدار 

البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(66947

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2)2))تم تعيين) 1))شتنبر) املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد(ة))قاسن)

لقبو1) تبعا  وحيد  كمسير  ايوب 

استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)64)749.

653I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

MEIER ENERGY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

BOUGHALEB ET ASSOCIES
422, شارع محمد الزرقطوني 

الطابق الثاني، الرقم )1 422, شارع 
محمد الزرقطوني الطابق الثاني، 
الرقم )1، 2222)، الدار البيضاء 

MAROC
MEIER ENERGY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 روي 
الكميت االسدي بلفدير 2322) - 

2222) الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.454219

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) ((2(2 غشت) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت)E( CONSULT . 52)حصة)
حصة) (1.222 تصل) من  اجتماعية 
 FOUAD AZIZ (ة)) السيد) ( لفائدة)
ELKOHEN)بتاريخ)12)غشت)2)2).

 E( CONSULT . 952 ( تفويت)
 1.222 تصل) من  اجتماعية  حصة 
حصة لفائدة))ELEXPERT).)بتاريخ)12 

غشت)2)2).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742722.

654I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

HIBA NOX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما1 الشركة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI
 HAY(AL(AMAL(AV «D»  IMM

 227 APPT 1 SALE ، 11160، SALE
MAROC

HIBA NOX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي سكتور 

الفتح زنقة عين قادوس رقم 679 

لعيايدة / سال - 11252 سال املغرب.

رفع رتسما1 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(6321

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((2(2 شتنبر) (24 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما1  رفع 

 12.222» تي من) درهم») (692.222»

عن) درهم») (722.222» إلى) درهم»)
ديون) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (2( بتاريخ) ( بسال) االبتدائية 

2)2))تحت رقم)35136.

655I

ائتمانية الواحة

BEST TIME ADVENTURES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية الواحة

) زنقة الحرية الرشيدية ، 222)5، 

الرشيدية املغرب

 BEST TIME ADVENTURES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

حا�سي لبيض الطاوس الريصاني - 

4)))5 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

14199

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BEST (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TIME ADVENTURES

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياحي.

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- الريصاني) الطاوس  لبيض  حا�سي 

4)))5)الرشيدية املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ابراهيم والطالب):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ابراهيم والطالب عنوانه(ا))

حي النهضة ارفود) ((2 الزنقة) (6 رقم)

22))5)ارفود املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم والطالب عنوانه(ا))

حي النهضة ارفود) ((2 الزنقة) (6 رقم)

22))5)ارفود املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)3)9.

656I

IASCOMPTES sarl

SAMOTECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IASCOMPTES sarl

12 شارع بيرون طابق 1 شقة ) 

بلفدير ، 2322)، الدار البيضاء 

املغرب

SAMOTECH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي B(4 عمارة 

7) تجزئة الجوهرة الخضراء إقامات 

إشراق - 2192) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

47(927

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) ((6

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAMOTECH

تعما1) (• (: غرض الشركة بإيجاز)
شق الطرق

•)تعما1))الهندسة املدنية

•)التجارة واالستيراد والتصدير

•)تصنيع و8يع مواد البناء.

 B(4 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تجزئة الجوهرة الخضراء) ((7 عمارة)

الدار) ((2192 (- إشراق) إقامات 

البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد سعيد احاليلي):))52)حصة)

بقيمة)1.222)درهم للحصة).

حصة) (52 ( (: السيد محمد شيخ)

بقيمة)1.222)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد شيخ عنوانه(ا))حي)

رقم) إسالن  النسيم  تجزئة  النسيم 

723 2192))الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه(ا)) احاليلي  سعيد  السيد 

 (2192  (( تجزئة) إسالن  النسيم 

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) احاليلي  سعيد  السيد 

 (2192  (( تجزئة) إسالن  النسيم 

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)-.

657I

LA FIDESSA

NOOR POULTRY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA FIDESSA

 N°742MASSIRA1 B

MARRAKECH، 40000، مراكش 

املغرب

NOOR POULTRY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
سيدي بغداد جماعة غمات الحوز 

-مراكش- - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127233

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((1

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 NOOR(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.POULTRY

بائع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدجاج بالجملة والتقسيط

بائع الخضر والفواكه بالتقسيط.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الحوز) بغداد جماعة غمات  سيدي 

-مراكش-)-)42222)مراكش املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ارقيق) ر8يعة  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ارقيق  ر8يعة  السيدة 
تجزئة جنان)4)رقم)54)سيبع مراكش)

42222)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ارقيق  ر8يعة  السيدة 
سيبع)) (54 رقم) (4 جنان) تجزئة 

-مراكش-)42222)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

27)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)116127.

652I

FISCALEX MAROC

 WORLD SMART

TECHNOLOGY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 WORLD SMART TECHNOLOGY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 

بالطابق االر�سي رقم 317 تجزئة 

الصفصاف تاركة مراكش - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127277

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

متبوعة) الشركة  تسمية 

بمختصر) اإلقتضاء) عند 

 WORLD SMART (: تسميتها)

.TECHNOLOGY

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تجهزة تو تجزاء)من تركيبات ارسنان.

متجر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تجزئة) (317 رقم) االر�سي  بالطابق 

 42222 (- الصفصاف تاركة مراكش)

مراكش املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

((: السيد موالي الخام�سي الحافة)

122)حصة بقيمة)122)درهم للحصة))

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الحافة) الخام�سي  موالي  السيد 

عنوانه(ا))22)تجزئة بومسمار مراكش)

42222)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الحافة) الخام�سي  موالي  السيد 

عنوانه(ا))22)تجزئة بومسمار مراكش)

42222)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

29)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)116164.

659I
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ste(mifi

WISSEM TRAVAUX DIVERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

ste(mifi

 rue(antisarbie(vn(meknes ، 14

50000، meknes(maroc

  WISSEM TRAVAUX DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 15 

تجزئة املرزوقية - 52222 الحاجب 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.35765

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر) ((2(2 شتنبر) (21 في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 WISSEM الوحيد) الشريك  ذات 

TRAVAUX DIVERS)))مبلغ رتسمالها)

مقرها) وعنوان  درهم  (92.222

املرزوقية) تجزئة  (15 رقم) اإلجتماعي 

- 52222)الحاجب املغرب نتيجة 1):)

الشركة لم تر النور.

 15 و حدد مقر التصفية ب رقم)

الحاجب) (52222 (- تجزئة املرزوقية)

املغرب.)

و عين:

و) ( كريطي) ( ( ( ( معاد) السيد(ة))

املرزوقية) تجزئة  (15 رقم) عنوانه(ا))

52222)الحاجب املغرب كمصفي)(ة))

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)2)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)566.

662I

rochdi conseil

TGBI ELEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

rochdi conseil

تجزئة القوات املساعدة رقم 143 

العيون ، 72222، العيون املغرب

TGBI ELEC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 332 
رقم 32 العيون - 72222 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

33351

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TGBI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ELEC

الكهر8اء) (: بإيجاز) غرض الشركة 

الصناعية وكهر8اء)املباني.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 72222 (- العيون) (32 رقم) (332

العيون املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد ز8ور عبد الهادي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ز8ور عبد الهادي عنوانه(ا))

 12 رقم) الكندي  زنقة  التعاون  حي 

العيون)72222)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ز8ور عبد الهادي عنوانه(ا))

 12 رقم) الكندي  زنقة  التعاون  حي 

العيون)72222)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)29)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)397).

661I

EXPERTISE GARTI

 HOTEL SPA SUITES

 APPART-HOTEL ATLASSIA

MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

EXPERTISE GARTI

 1((AVENUE SIDI MOHAMED 3

 BEN(ABDELLAH(APPT 1

 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

HOTEL SPA SUITES APPART-

 HOTEL ATLASSIA MARRAKECH

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي املنطقة 

الصناعية تزط 12 املمر 1 طريق 

تطوان  - 92222 طنجة املغرب.

تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

53(6

)بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تغيير) تم  ((2(2 ماي) ((2 في) املؤرخ 

 HOTEL» من) الشركة  تسمية 

 SPA SUITES APPART-HOTEL

(«ATLASSIA MARRAKECH

 HOTEL SPA ATLASSIA» إلى)

. » MARRAKECH

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (29 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)34592).

66(I

LAAJEB ACCOUNTING

BRIDGES PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LAAJEB ACCOUNTING

 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN(NC ، 93040،

TETOUAN MAROC

BRIDGES PRIVE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي إقامة جوهرة تطوان 
رقم C تطوان - 93242 تطوان 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(2175

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2)2))تقرر حل) 16)شتنبر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رتسمالها) مبلغ  ( (BRIDGES PRIVE

مقرها) وعنوان  درهم  (122.222

امللكي) الجيش  شارع  اإلجتماعي 

تطوان) (C إقامة جوهرة تطوان رقم)

(: تطوان املغرب نتيجة 1) (93242  -

عدم إمكانية استمرار.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الجيش امللكي إقامة جوهرة تطوان)
تطوان) (93242 (- تطوان) (C رقم)

املغرب.)

و عين:

و) الوراكلي  ( ( براء) السيد(ة))

عنوانه(ا))تحزئة كريمة شارع تطوان)
املغرب) مرتيل  (93152  37 رقم)

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاريخ)22)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)4691.
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STE SIMPLE CONSEIL SARL

CARACOL SATORI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL
 RDC(N°14 RESIDENCE(ATLAS
 RUE 12 OMAR(BENJELLOUN
ATLAS(FES. ، 30000، فاس املغرب
CARACOL SATORI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل توالد 
جامع املطى جماعة الوادين موالي 
يعقوب فاس - FES 361(3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

64(19
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CARACOL SATORI
:)مقاو1 في) غرض الشركة بإيجاز)

التسيير واستغال1 الفالحة
تاجر في اإلستيراد والتصدير
بيع و شراء)ارالت الزراعية

تر8ية) و  والعجو1  اربقار  مغذي 
الحيوانات)

محل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الوادين) جماعة  املطى  جامع  توالد 
 FES  361(3 (- فاس) يعقوب  موالي 

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد يحيى صاطوري)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد يحيى صاطوري عنوانه(ا))
ميمون) توالد  الوادين  حمرية  مركز 

فاس) ((61(3 فاس) يعقوب  موالي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يحيى صاطوري عنوانه(ا))

ميمون) توالد  الوادين  حمرية  مركز 

فاس) ((61(3 فاس) يعقوب  موالي 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (1( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)631).

664I

MCH CONSULTING

 ASSURANCES AIN

HARROUDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MCH CONSULTING

 BD AMBASSADEUR BEN 1(6  

 AICHA(CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

 ASSURANCES AIN HARROUDA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجمع 

الوفاء ) رقم 7 عين حرودة 

املحمدية - 2222) عين حرودة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1(217

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 شتنبر) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):

العالي) عبد  (ة)) السيد) تفويت 

دينار)315)حصة اجتماعية من تصل)

)عبد) (ة)) السيد) ( 315)حصة لفائدة)

الفتاح دينار بتاريخ)24)شتنبر)2)2).

الفتاح) عبد  ( (ة)) السيد) تفويت 

دينار)122)حصة اجتماعية من تصل)

632)حصة لفائدة))السيد)(ة))اسماء))

اكدا1 بتاريخ)12)شتنبر)2)2).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)19)1.

665I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

 TRAVAUX AMENAGEMENT

TABITI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA

SARL AU

 LOT(BELFAKIR(ETG 2 APPT (2

 9 MEDIOUNA(CASABLANCA ،

20490، MEDIOUNA(MAROC

 TRAVAUX AMENAGEMENT

TABITI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 RUE 117 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 IBNOU MOUNIR RESIDENCE

 AZZARKA 1 ER(ETG(N 2

 MAARIF(CASABLANCA - 27000

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

475((1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((4

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 TRAVAUX AMENAGEMENT

.TABITI

اعما1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.

 RUE 117(:(عنوان املقر االجتماعي
 IBNOU MOUNIR RESIDENCE
 AZZARKA 1 ER ETG N (
 MAARIF CASABLANCA - (7222

الدارالبيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد حميد تابتي):))1.222)حصة)

بقيمة)122.222)درهم للحصة).
)السيد حميد تابتي):)1222)بقيمة)

122.222)درهم.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) السيد حميد تابتي عنوانه(ا))
 11 رقم) شارع ف  (2( رشيد) موالي 

البيضاء)2662))البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حي) السيد حميد تابتي عنوانه(ا))
 11 رقم) شارع ف  (2( رشيد) موالي 

البيضاء)2662))البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749261.

666I

BUSINESS CENTER.COM

AICORP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 36) إقامة 

ف 2 الطابق الثاني رقم 6 ، 2392)، 
الدارالبيضاء املغرب

AICORP شركة ذات املسؤولية 
املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7)1 شارع 
مونتي اقامة 12 الطابق الرابع فا1 

فلوري - 2392) الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42(227
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) ((2(2 تكتو8ر) (13 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

 12.222 رتسمالها) مبلغ  ( (AICORP

 1(7 درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي)

الطابق الرابع) (12 شارع مونتي اقامة)

الدار البيضاء) ((2392 (- فا1 فلوري)

املغرب نتيجة 1):)عدم تحقيق غرض)

الشركة)

عدم تحقيق رقم املعامالت.

 1(7 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

الطابق الرابع) (12 شارع مونتي اقامة)

الدار البيضاء) ((2392 (- فا1 فلوري)

املغرب.)

و عين:

و) الوردي  ( ( مهدي) السيد(ة))

عنوانه(ا))اقامة جوهرة النواصر))2 

عمارة)26)شقة))2)النواصر))712) 

النواصر املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)63)749.

667I

LAAJEB ACCOUNTING

 INSTITUT AFAQ TETOUAN

PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LAAJEB ACCOUNTING

 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN(NC ، 93040،

TETOUAN MAROC

 INSTITUT AFAQ TETOUAN

PRIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد بنونة الحدائق رقم 1) 

تطوان - 93222 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(5915
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2)2))تقرر حل) 16)شتنبر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 INSTITUT AFAQ TETOUAN
 122.222 رتسمالها) مبلغ  ( (PRIVE
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع)
محمد بنونة الحدائق رقم)1))تطوان)
(: تطوان املغرب نتيجة 1) (93222  -

عدم إمكانية استمرار.
شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
محمد بنونة الحدائق رقم)1))تطوان)

- 93222)تطوان املغرب.)
و عين:

و) الوراكلي  ( براء) السيد(ة))
عنوانه(ا))تجزئة كريمة شارع تطوان)
رقم)37)مرتيل)93152)مرتيل املغر ب)

كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتطوان))بتاريخ)22)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم))469.

662I

بورا كون�سي

ينبوع الرحمة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

بورا كون�سي
6 عمارة الغزالي زنقة اإلسكندرية 
شقة رقم 3 املدينة الجديدة ، 

52222، مكناس املغرب
ينبوع الرحمة شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 47 
نعيم 6 - 52222 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52243

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((1

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

ينبوع) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

الرحمة.

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
 47 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

نعيم)6 - 52222)مكناس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (52 ( (: محمد) الينبوعي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 (52 ( (: تحمد) الينبوعي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد الينبوعي عبد القوي):))52) 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 (52 ( (: امحمد) الينبوعي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الينبوعي محمد عنوانه(ا))
 52222 ارمل) حي  (39 رقم) (3 زنقة)

مكناس املغرب.

الينبوعي تحمد عنوانه(ا)) السيد 
 52222 ارمل) حي  (4 رقم) (3 زنقة)

مكناس املغرب.
القوي) عبد  الينبوعي  السيد 
حي) مكرر  (5 زنقة) (9 رقم) عنوانه(ا))

ارمل)52222)مكناس املغرب.

السيد الينبوعي امحمد عنوانه(ا))
 52222 ارمل) حي  (4 رقم) (3 زنقة)

مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الينبوعي محمد عنوانه(ا))
 52222 ارمل) حي  (39 رقم) (3 زنقة)

مكناس املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

26)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)3276.

669I

مكتب التوتيق

 ESPACE NATURE

PHARMACEUTIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

مكتب التوتيق

اقامة ياسمينة 3 زنقة ابن العريف 

مكتب 5 الطابق ) املعاريف الدار 

البيضاء، 2122)، الدار البيضاء 

املغرب

 ESPACE NATURE

PHARMACEUTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي الدار 

البيضاء، 27، زنقة عبد املجيد بن 

جلون، املعاريف االمتداد. - 2372) 

الدار البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 شتنبر) (29 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

-)تحضير،)تصنيع،)تعبئة،)ترويج،)

استيراد،) تجارة،) توزيع،) تمثيل،)

لفائدة) العمليات  هذه  كل  تصدير،)

تي) وكذا  الغير،) ولفائدة  الشركة 

عالجات) غذائية،) مكمالت  دواء،)

وارجهزة) الغذائية  الحمية  نباتية،)

في) التشخيص  كواشف  و  الطبية 

التجميل) ومستحضرات  املختبر 

ومنتجات النظافة الشخصية واملواد)

لألحكام) وفًقا  وذلك  الكيميائية 

والتراخيص) بها  املعمو1  القانونية 

املسلمة من طرف الجهات املختصة.
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واالستشارات) املشورة  (-

في) والتنظيمية  التقنية  واملساعدة 

وارجهزة) باردوية  املتعلقة  املجاالت 

في) التشخيص  كواشف  و  الطبية 

التجميل) ومستحضرات  املختبر 

والنظافة الشخصية.

التطوير،) اإلنشاء،) الدراسة،) (-

التباد1،) البيع،) الشراء،) التصنيع،)

التصدير،) العمولة،) السمسرة،)

املناولة،) التمثيل،) االستيراد،)

جميع) وتخزين  معالجة  التغليف،)

املنتجات تو املعدات تو املواد املتعلقة)

بارنشطة املحددة تعاله.

الحصو1 على تي براءة اختراع) (-

تو عالمة تجارية تو شرائها تو بيعها تو)

باإلضافة إلى تي عملية) استخدامها،)

تتعلق بارنشطة املحددة تعاله.

بيع تو تأجير مع) حيازة،) إنشاء،) (-

تي عقارات تو) تو بدون وعد بالبيع،)

للشركة) تسمح  قد  تجارية  تعما1 

بممارسة نشاطها.

املجاالت) في  العمالء) تدريب  (-

املذكورة تعاله.

املراجعة) بأعما1  القيام  (-

والتفتيش.

الشركات) جميع  في  املساهمة  (- (

التي لها نفس الغرض املؤس�سي..

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749163.

672I

FIGESEC SARLAU

SONIFOB سوني فوب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGESEC SARLAU

 IMM.N°17 APPT(N°2 AVENUE

 ENNAKHIL(M›HAMID 5 ،

40160، MARRAKECH(MAROC

سوني فوب SONIFOB شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رفم 1)7 

برادي )  محاميد مراكش - 42162 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

71245

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  ((215 نونبر) (2(

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

سوني) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SONIFOB(فوب

تشغا1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة او البناء)-حفر االبار.

عنوان املقر االجتماعي):)رفم)1)7 

 42162 (- محاميد مراكش) ( (( برادي)

مراكش املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

نفقير) اللطيف  عبد  السيد 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

نفقير) اللطيف  عبد  السيد 

رقم) (( الرويضات) تجرئة  عنوانه(ا))

 42222 ( عبد هللا) موالي  شارع  (39

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

نفقير) اللطيف  عبد  السيد 

رقم) (( الرويضات) تجرئة  عنوانه(ا))

 42222 ( عبد هللا) موالي  شارع  (39

مراكش املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نونبر) (12 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

215))تحت رقم)76461.

671I

global compta et conseils

EUROMATE TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

global compta et conseils

12,شارع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

92222، طنجة املغرب

EUROMATE TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 

ابن تومرت الطابق ) - 92222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

122653

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EUROMATE TRANS

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطرقي الوطني والدولي للبضائع نقل)

زنقة) (12 (: عنوان املقر االجتماعي)

ابن تومرت الطابق)) - 92222)طنجة)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: بنيعيش) محمد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: نيعيش) منصف  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد بنيعيش عنوانه(ا))

 19 رقم) ((1 بلوك) املجد  مجمع 

92222)طنجة املغرب.

السيد منصف نيعيش عنوانه(ا))

 19 رقم) ((1 بلوك) املجد  مجمع 

92222)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد بنيعيش عنوانه(ا))

 19 رقم) ((1 بلوك) املجد  مجمع 

92222)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (29 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)34626).

67(I

بوليفيد

DIAS TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بوليفيد

شارع محمد السادس اقامة دار 

ملان، 4222)، الجديدة املغرب

DIAS TRANS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي فريمات ) 

جماعة خميس متوح دائرة سيدي 

اسماعيل - 4222) الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

16923

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DIAS (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع املحلية و الدولية.

فريمات) (: عنوان املقر االجتماعي)

))جماعة خميس متوح دائرة سيدي)

اسماعيل)-)4222))الجديدة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 92.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (92 ( (: السيد ترابي سعيد)

بقيمة)1.222)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) سعيد  ترابي  السيد 

تجزئة النجد)1)اقامة مستقيم عمارة)

53)شقة)) 4222))الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) سعيد  ترابي  السيد 

تجزئة النجد)1)اقامة مستقيم عمارة)

53)شقة)) 4222))الجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة))بتاريخ)17)شتنبر)

2)2))تحت رقم)5334).

673I

مكتب التوتيق

ISIO LABORATOIRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

مكتب التوتيق

اقامة ياسمينة 3 زنقة ابن العريف 

مكتب 5 الطابق ) املعاريف الدار 

البيضاء، 2122)، الدار البيضاء 

املغرب

ISIO LABORATOIRE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي الدار 

البيضاء، املنطقة الصناعية دار 

بوعزة، قطعة 124. - 3))7) الدار 

البيضاء املغرب .

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 شتنبر) (29 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

تعبئة،) تصنيع،) تحضير،) (-

تجارة،) توزيع،) تمثيل،) ترويج،)

استيراد،)تصدير،)كل هذه العمليات)

الغير،) ولفائدة  الشركة  لفائدة 

غذائية،) مكمالت  دواء،) تي  وكذا 

الغذائية) الحمية  نباتية،) عالجات 

واملستحضرات الصيدالنية وارجهزة)

في) التشخيص  كواشف  و  الطبية 

التجميل) ومستحضرات  املختبر 

ومنتجات النظافة الشخصية واملواد)

لألحكام) وفًقا  وذلك  الكيميائية 

والتراخيص) بها  املعمو1  القانونية 

املسلمة من طرف الجهات املختصة.

واالستشارات) املشورة  (-

والتنظيمية) التقنية  واملساعدة 

بالصيدلة) املتعلقة  املجاالت  في 

واردوية وارجهزة الطبية و كواشف)

التشخيص في املختبر ومستحضرات)

التجميل والنظافة الشخصية.

التطوير،) اإلنشاء،) الدراسة،) (-

التباد1،) البيع،) الشراء،) التصنيع،)

التصدير،) العمولة،) السمسرة،)

املناولة،) التمثيل،) االستيراد،)

جميع) وتخزين  معالجة  التغليف،)

املنتجات تو املعدات تو املواد املتعلقة)

بارنشطة املحددة تعاله.

الحصو1 على تي براءة اختراع) (-

تو عالمة تجارية تو شرائها تو بيعها تو)

باإلضافة إلى تي عملية) استخدامها،)

تتعلق بارنشطة املحددة تعاله.

بيع تو تأجير مع) حيازة،) إنشاء،) (-

تي عقارات تو) تو بدون وعد بالبيع،)

للشركة) تسمح  قد  تجارية  تعما1 

بممارسة نشاطها.

املجاالت) في  العمالء) تدريب  (-

املذكورة تعاله.

املراجعة) بأعما1  القيام  (-

والتفتيش.

-)املساهمة في جميع الشركات التي)

لها نفس الغرض املؤس�سي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

بتاريخ ( البيضاء) بالدار   التجارية 

رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (1(  

.749(9(

674I

CABINET BADREDDINE

DISPAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET BADREDDINE

79) ت مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 2، مراكش املغرب

DISPAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 

شارع يوغوسالفي و شارع موالي 

علي الطابق االو1 روسين 92 عملة 

جزئية رقم 92 - * مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.45323

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) ((2(2 يوليوز) (26 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

 152.222 رتسمالها) مبلغ  ( (DISPAR

اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 

زاوية شارع يوغوسالفي و شارع موالي)

عملة) (92 علي الطابق االو1 روسين)

املغرب) مراكش  (* (- (92 رقم) جزئية 

نتيجة 1):)طبقا للبندين)9))و)32)من)

القانون االسا�سي للشركة ابتداء)من)

.21/27/(2(2

زاوية) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

شارع يوغوسالفي و شارع موالي علي)

الطابق االو1 روسين)92)عملة جزئية)

رقم)92)-)*)مراكش املغرب.)

و عين:

جاك رين) ( لو8و تندري) السيد(ة))

ايلي و عنوانه(ا))فرنسا)*)*)*)كمصفي)

(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)1)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم))1)116.

675I

alfafisc(sarl

CASOPE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

alfafisc(sarl

 QUARTIER ADMINISTRATIF;

 Place des taxis Complexe dar

 taleb(ouled(teima(Ouled(Teima،

83350، OULED(TEIMA(MAROC

CASOPE SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار ايت 

ايعزا القديمة تارودانت. - 23222 

تارودانت  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7243

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. CASOPE SARL

:)مقاو1 في) غرض الشركة بإيجاز)

جميع االشغا1 و البناء.

:)دوار ايت) عنوان املقر االجتماعي)

 23222 (- تارودانت.) القديمة  ايعزا 

تارودانت))املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 522.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( تلبورت) ايت  حفيظ  السيد 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222

للحصة).

تلبورت) ايت  ( الحبيب) السيد 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

تلبورت) ايت  ادريس  السيد 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

تلبورت) ايت  الطيب  السيد 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

لورنت) ستانفرسل  السيد 

حصة) (1.222 ( (: فيليكس) الكسندر 

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

تلبورت)) ايت  حفيظ  السيد 

 53 رقم) ايقاوة  درب  عنوانه(ا))

تارودانت))23222)تارودانت املغرب.

تلبورت) ايت  ( الحبيب) السيد 

 53 رقم) ايقاوة  درب  عنوانه(ا))

تارودانت))23222)تارودانت املغرب.

تلبورت) ايت  ادريس  السيد 

 53 رقم) ايقاوة  درب  عنوانه(ا))

تارودانت)23222)تارودانت املغرب.

تلبورت) ايت  الطيب  السيد 

 53 رقم) ايقاوة  درب  عنوانه(ا))

تارودانت)23222)تارودانت املغرب.

لورنت) ستانفرسل  السيد 

 16 عنوانه(ا)) فيليكس  الكسندر 

شارع نافارين)75229)باريس))75229 

باريس))فرنسا).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

تلبورت)) ايت  حفيظ  السيد 

 53 رقم) ايقاوة  درب  عنوانه(ا))

تارودانت)23222)تارودانت املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بتارودانت) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم))132.

676I

rochdi conseil

VAMOS TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما1 الشركة

rochdi conseil

تجزئة القوات املساعدة رقم 143 

العيون ، 72222، العيون املغرب

VAMOS TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة  

قوبع رقم 69 العيون شارع  بئرنزران 
زنقة الزالقة عمارة الجماني رقم 24 

العيون 72222 العيون املغرب.
رفع رتسما1 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.31715

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) ((2(2 شتنبر) ((9 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما1  رفع 

تي) درهم») (392.222.222»

إلى) درهم») (12.222.222» من)

طريق) عن  درهم») (422.222.222»

الشركة) ديون  مع  مقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ))1)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)412).

677I

سيكما كومبت

مباني غالي بومحطة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سيكما كومبت

9)، شارع محمد السادس املركب 

التجاري اراك، عمارة ف )، مكتب 

4، الدار البيضاء ، 2552)، الدار 

البيضاء املغرب

مباني غالي بومحطة شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  147، 

شارع املقاومة اقامة افا الطابق

 الثاني رقم )) - 2552) الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
475297

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
مباني) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

غالي بومحطة.
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
(،147 ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الطابق) افا  اقامة  املقاومة  شارع 
الثاني رقم))) - 2552))الدار البيضاء)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: غالي عبد الرزاق) ( السيد)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 522 ( (: بومحطة عثمان) ( السيد)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد غالي عبد الرزاق عنوانه(ا))
6))زنقة االحالف درب الكرة)6252) 

ابن احمد املغرب.
السيد))بومحطة عثمان عنوانه(ا))
دوار الكيايلة اوالد بن اعريف سيدي)

الذهبي)6252))ابن احمد املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد غالي عبد الرزاق عنوانه(ا))
6))زنقة االحالف درب الكرة)6252) 

ابن احمد املغرب
السيد))بومحطة عثمان عنوانه(ا))
دوار الكيايلة اوالد بن اعريف سيدي)

الذهبي)6252))ابن احمد املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742929.

672I

 HOLDING PRESTATION MULTY SERVICE

PLUS

 HOLDING PRESTATION

MULTY SERVICE PLUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 HOLDING PRESTATION

MULTY SERVICE PLUS

حي الصفاء تجزئة رقم و)4 شقة 

رقم 1 ليساسفة ، 2))2)، الدار 

البيضاء املغرب

 HOLDING PRESTATION

MULTY SERVICE PLUS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الصفاء تجزئة رقم و)4 شقة رقم 

1 ليساسفة - 2192) الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.321221

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر) ((2(2 شتنبر) (15 في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 HOLDING الوحيد) الشريك  ذات 

 PRESTATION MULTY SERVICE

 22.222 رتسمالها) مبلغ  ( (PLUS

اإلجتماعي حي) درهم وعنوان مقرها 

رقم) شقة  و)4) رقم  تجزئة  الصفاء)

2192))الدار البيضاء) (- 1)ليساسفة)

املغرب نتيجة 1):)تزمة القطاع.

حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

رقم) شقة  و)4) رقم  تجزئة  الصفاء)

2192))الدار البيضاء) (- 1)ليساسفة)

املغرب.)



14467 الجريدة الرسميةعدد)5635 - 11)ر8يع ارو1))144 )2))تكتو8ر)2)2)) 

و عين:

و) املرني�سي  ( طارق) السيد(ة))

عمارة) كاليفورنيا  باب  عنوانه(ا))

طريق) ((( شقة) (1 طابق) ميموزا 

املغرب) البيضاء) الدار  ((24(2 مكة)

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم))74915.

679I

CABINET BAHMAD

 ARD WA SAMAA

QUINTESSENCE SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 

ب 1) الطابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 

ب 1) الطابق الثاني جليز مراكش، 

42222، مراكش املغرب

 ARD WA SAMAA

QUINTESSENCE SARL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي امزو 

التحتاني سيدي غياط - الحوز،  - 

42266 مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.92265

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) ((2(2 غشت) (25 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

-)تصدير تي منتج من تصل زراعي.
التعبئة) مواد  جميع  استيراد  (-
االلواح،) تغليف  والتغليف،)
ارفالم) الكرتون،) امللصقات،)
الفقاعات،) لفائف  املطاطية،)

وجزيئات تخشاب فرش الشحنة....
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
22)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)116112.

622I

FLASH ECONOMIE

UR KEY SOFT
إعالن متعدد القرارات

 UR KEY SOFT
شركة ذات مسؤولية محدودة
رتسمالها:122.222,22 درهم

مقرها اإلجتماعي: القطب الحضري 
النواصر ،94 تجزئة الحمد، الطابق 

ارر�سي -  الدار البيضاء 
 RC:432439-  CASABLANCA

 -  I.F:34491220-
ICE:002253897000059

الغير) العام  الجمع  بمقت�سى 
البيضاء) الدار  في  املؤرخ  العادي 

بتاريخ)2)2)-27-12)قرر ما يلي:
تفويت الحصص اإلجتماعية:)

)تفويت السيد عبد العزيز ايت بن)
بقيمة) اجتماعية  حصة  (422 ايطو)
في) يمتلكها  (، منها) لكل  درهم  (122
شركة)UR KEY SOFT)لفائدة السيد)

بكار عبد العزيز
تعديل الفصل)2)املساهمات:

العزيز ساهم) عبد  بكار  السيد  ( (
بمبلغ)22.222,22)درهم

السيد خليل عاد1 ساهم بمبلغ)
2.222,22))درهم)

بمجموع)122.222,22)درهم)
الرتسما1) (9 الفصل) تعديل  و 
اإلجتماعي:تم تحديد رتس املا1 بمبلغ)
122.222,22)درهم نقدا الكل مقسم)
درهم) (122 من) حصة  (1222 إلى)
و) 1222،مدفوعة  إلى) (1 من) مرقمة 
و) مكتتبة بالكامل من قبل الشركاء)

هم:

 222 ( العزيز) عبد  بكار  السيد 

حصة اجتماعية

حصة) ((22 ( السيد خليل عاد1)

اجتماعية

استقالة املسير):

وافق الجمع العام على):

استقالة السيد))ايت بن ايطو عبد)

العزيز الحامل للبطاقة الوطنية رقم)

PA129622)من مهامه كمسير

تعيين مسير جديد:

وافق الجمع العام على):

تعيين السيد بكار عبد العزيز،ذو)

للبطاقة) املغر8ية،الحامل  الجنسية 

املزداد) (،M(61(12 رقم) الوطنية 

ب) القاطن  و  (21/21/1971 بتاريخ)

ارلفة) الزو8ير  (23 الزهر) تجزئة  ((7

كمسير للشركة ملدة) ( -الدار البيضاء)

غير محدودة

التوقيع اإلجتماعي:

ارعما1) بجميع  الشركة  تلتزم 

املتعلقة بها من خال1 التوقيع الفردي)

للسيد بكار عبد العزيز

تحديث النظام ارسا�سي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم))74723.

621I

somacompta sarl

برانسيبال كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

somacompta sarl

 RUE(FES(TAZA ، 35000، 72

TAZA MAROC

برانسيبا1 كار شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي حي تكال 

وادي تمليل - 52)35 تازة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(5(7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تحويل) ((212 نونبر) (16 املؤرخ في)

الشكل القانوني للشركة من)«شركة)

ذات املسؤولية املحدودة»)إلى)«شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (27 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2)2))تحت رقم)453.

62(I

somacompta sarl

برانسيبال كار

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

somacompta sarl

 RUE(FES(TAZA ، 35000، 72

TAZA MAROC

برانسيبا1 كار شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي تكال 

وادي تمليل - 52)35 تازة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(5(7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((212 نونبر) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):

رشيد) (ة)) السيد) تفويت 

اجتماعية) حصة  ((.522 احماموش)

لفائدة)) حصة  (5.222 تصل) من 

جميلة احماموش بتاريخ) (ة)) السيد)

16)نونبر)212).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

تكتو8ر) (27 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2)2))تحت رقم)453.

623I
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مكتب االستشارات واملحاسبة

مارفيدا تكنولوجي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب االستشارات واملحاسبة
6, شارع القدس, تابريكت ، 11222، 

سال املغرب
مارفيدا تكنولوجي شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 14, زنقة 
القيروان, الشقة 13, حسان  - 

2)122 الر8اط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
146597

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (14
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)مارفيدا)

تكنولوجي.
 1- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الطبية) االستيراد-التصديرارجهزة 
تركيب،) بيع،) (توزيع،) الطبية) وغير 
تأجير،الصيانة واإلصالح والتجميع).

التجميل) مراكز  افتتاح  ((-
والجما1.

-3)مركز الجماليات الطبية..
 ,14 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(-( 13,)حسان) زنقة القيروان,)الشقة)

2)122)الر8اط املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد الزاكي زينب):))1.222)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) زينب  الزاكي  السيد 
 122(2 حسان.) زنقة االدارسة,) (,3(

الر8اط املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) زينب  الزاكي  السيد 
 122(2 حسان.) زنقة االدارسة,) (,3(

الر8اط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (1( بتاريخ) ( التجارية بالر8اط)

2)2))تحت رقم)127562.
624I

شركة االمل لالعالف

االمل لالعالف
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة االمل لالعالف
ايت الشيخ لفرايش ايت اوريبل 

الخميسات، 15222، الخميسات 
املغرب

االمل لالعالف شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ايت الشيخ 
لفرايش ايت اوريبل الخميسات  - 

15222 الخميسات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(9129

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (2(
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
االمل) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

لالعالف.
انتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشعير املستنبت)

بيع وشراء)االعالف الحيوانية)
املعدات) انواع  جميع  وشراء) بيع 

الفالحية)
استراد وتصدير املنتجات الفالحية)
اشغا1 التركيب وصيانة املعدات)

الفالحية)
اعما1 الباء)املختلفة)

تدريب) تقديم  (، دراسة)
واستشارات في املجا1 الفالحي).

ايت) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اوريبل) ايت  لفرايش  الشيخ 
الخميسات) (15222 (- ( الخميسات)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (22.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) طيبوز  محمد  السيد 
 15222 ( الخميسات) الهناء) تجزئة 

الخميسات املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) طيبوز  محمد  السيد 
 15222 الخميسات) الهناء) تجزئة 

الخميسات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالخميسات) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)1122.
625I

Cap Conseils

GEAR9
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Cap Conseils
 Bd(Ibrahim(Roudani ، ,323
20390، Casablanca(Maroc

GEAR9 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 19) شارع 
الزرقطوني و زاوية إبراهيم الروداني 
رقم 11 و )1 الطابق ارو1 - 2332) 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1(462

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 يونيو) (2( في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد)(ة))محمد تحديدو)

تصل) من  اجتماعية  حصة  ((22

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  ((22

شركة تين�سي)(TNC))شركة محدودة)

املسؤولية بتاريخ))2)يونيو)2)2).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2)2))تحت رقم)732172.

626I

KAMA SERVICE

SOUFIANE SOUK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KAMA SERVICE

شقة رقم ) إقامة تميرة سيدي بنور 

، 4352)، سيدي بنور املغرب

SOUFIANE SOUK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  شقة رقم 

) إقامة تميرة سيدي بنور - 4352) 

سيدي بنور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(277

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (2(

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOUFIANE SOUK

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ارماكن العمومية.
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عنوان املقر االجتماعي):))شقة رقم)
 (4352 (- إقامة تميرة سيدي بنور) ((

سيدي بنور املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

122.222,22)درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: البدري) السيد مصطفى 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 522 ( (: البدري) محمد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد مصطفى البدري عنوانه(ا))
دوار الجراير بني هال1))4352))سيدي)

بنور املغرب.
عنوانه(ا)) البدري  محمد  السيد 
دوار الجراير بني هال1))4352))سيدي)

بنور املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى البدري عنوانه(ا))
دوار الجراير بني هال1))4352))سيدي)

بنور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بنور) بسيدي  االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم))322.
627I

CRI MEKNES

ARIA PROD S.A.R.L .AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE(OKBA(BNOU
 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

 ARIA(PROD(S.A.R.L .AU  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 12 
طريق فاس القطارات ويسالن  - 

52222 مكناس   املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 52253

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ARIA ( (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. PROD S.A.R.L .AU

-إنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعجنات الصناعية).)إنتاج تخر.

 12 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

(- ( ويسالن) القطارات  فاس  طريق 

52222)مكناس)))املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد معزوز عبد الرزاق)):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الرزاق)) عبد  معزوز  السيد 

حي) (7 زنقة) (13 رقم) فيال  عنوانه(ا))

الجديدة)) املدينة  املسعدي  عباس 

52222)مكناس)))املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الرزاق)) عبد  معزوز  السيد 

حي) (7 زنقة) (13 رقم) فيال  عنوانه(ا))

الجديدة)) املدينة  املسعدي  عباس 

52222)مكناس)))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

27)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)3227 .

622I

FIDUMAHBOUB

SOLYNAF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUMAHBOUB
 N 05 BD(ABDELLAH(BEN
 YASSINE IMM BELDOUN

 ETAGE 05 ، 20300،
CASABLANCA MAROC

SOLYNAF  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 
الحرية الطابق 3 رقم 5 - 2)21) 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

473(73
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) ((2
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOLYNAF
ارشغا1) (: غرض الشركة بإيجاز)

العمومية-البيع و الشراء)))).
زنقة) (12 (: عنوان املقر االجتماعي)
 (21(2  -  5 رقم) (3 الطابق) الحرية 

الدار البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد نافع هشام):))1.222)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
 

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) هشام  نافع  السيد 
دوار السعيدات جماعة اجنان بويه)
اليوسفية)46322)اليوسفية املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) هشام  نافع  السيد 

دوار السعيدات جماعة اجنان بويه)

اليوسفية)46322)اليوسفية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)747154.

629I

احمد ايت دحمان

STE VOKSY SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

احمد ايت دحمان

حي اكلي الشمالي ميسور ، 52)33، 

ميسور املغرب

STE VOKSY SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس 

شارع الحسن التاني ميسور 52)33 

ميسور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1771

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VOKSY SARL AU

تإلستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

والتصدير.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

القدس شارع الحسن التاني ميسور)

52)33)ميسور املغرب.
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تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 (2.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 (22 ( السيد عبد الصمد اجمل):)
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

اجمل) الصمد  عبد  السيد 
حي القدس شارع الحسن) عنوانه(ا))

التاني)52)33)ميسور املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اجمل) الصمد  عبد  السيد 
حي القدس شارع الحسن) عنوانه(ا))

التاني)52)33)ميسور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (13 بتاريخ) ( االبتدائية ببوملان)

2)2))تحت رقم))2)/362.
692I

SUD INVEST CONSULTING

O›DARNA MARKET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة القبطان اريكي اقامة ايزيس 

 GUELIZ، 11 الطابق ) الشقة رقم
40000، MARRAKECH(MAROC
O›DARNA MARKET شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
بوزكري بن خلوق رقم 2) حي 

التقدم  - 3222) بني مال1  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12429

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (((
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.O’DARNA MARKET
إدارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتشغيل سو8ر ماركت
شراء)و8يع))و توزيع جميع السلع).

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بوزكري بن خلوق رقم)2))حي التقدم))

- 3222))بني مال1))املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة مينة الخي):))1.222)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) السيدة مينة الخي عنوانه(ا))

الفتح))222)))تزيال1 املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حي) السيدة مينة الخي عنوانه(ا))

الفتح))222)))تزيال1 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتاريخ) ( مال1) ببني  االبتدائية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)3)6.
691I

iso(fidus

TAPISSERIE SHOP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

iso(fidus
حي ارما1 )2  رقم 42 مكتب رقم 26 
طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء ، 

9642)، دارالبيضاء املغرب
TAPISSERIE SHOP شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ارمل 
)2 رقم 42 مكتب رقم 26 طابق 
الثاني تيط مليل دارالبيضاء - 

9642) دارالبيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

475379

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TAPISSERIE SHOP

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املفروشات،) و  النسيج  تنواع  جميع 

استيراد) املنتجات،) جميع  تداو1 

والتصدير)(تاجر تو وسيط))

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 26 رقم) مكتب  (42 رقم) (2( ارمل)

(- طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء)

9642))دارالبيضاء))املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد عبدالحق ازهري)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبدالحق ازهري عنوانه(ا))

اسماعيل) سيدي  الرواحلة  دوار 

الجديدة))442))الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبدالحق ازهري عنوانه(ا))

اسماعيل) سيدي  الرواحلة  دوار 

الجديدة))442))الجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم))))749.

69(I

mohammed(boumzebra

STE RALA TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

mohammed(boumzebra

 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH

 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

STE RALA TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 14 زنقة 

14 ايت �سي اعلي - 22)3) الفقيه 

بن صالح املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1945

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)22)تكتو8ر)2)2))تقرر حل)

شركة ذات) (STE RALA TRAVAUX

رتسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  درهم  (622.222,22

اإلجتماعي)14)زنقة)14)ايت �سي اعلي)

املغرب) بن صالح  الفقيه  ((3(22  -

نتيجة الالزمة االقتصادية.

و عين:

و) الكير  ( الحسن) السيد(ة))

 (3(22 الفقيه بن صالح) عنوانه(ا))

الفقيه بن صالح املغرب كمصفي)(ة))

للشركة.

السيد(ة))جما1))رفيق و عنوانه(ا))

الفقيه بن) ((3(22 الفقيه بن صالح)

صالح املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)22)تكتو8ر)2)2))وفي)14)زنقة)

14)ايت �سي اعلي)-)22)3))الفقيه بن)

صالح املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

صالح)) بن  بالفقيه  االبتدائية 

رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (1( بتاريخ)

.(95/(2(2

693I
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CABINET EL-KHOUMSSI

WINDOWS PVC SYSTEMES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET EL-KHOUMSSI
رقم 19 الطابق 6 عمارة 33 شارع 

عبدالكريم الخطابي ، 32222، 

فاس املغرب

 WINDOWS PVC SYSTEMES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 14 

تجزئة سيدي بومديان صفرو. - 

31222 صفرو املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(211

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) ((2(2 غشت) ((2 في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 WINDOWS الوحيد) الشريك  ذات 

رتسمالها) مبلغ  ( (PVC SYSTEMES

مقرها) وعنوان  درهم  (122.222

سيدي) تجزئة  (14 رقم) اإلجتماعي 

صفرو) (31222 (- صفرو.) بومديان 

املغرب نتيجة 1):)انحال1 مبكر.

 14 و حدد مقر التصفية ب رقم)

(- صفرو.) بومديان  سيدي  تجزئة 

31222)صفرو املغرب.)

و عين:

و) مصور  ( ( سمير) السيد(ة))
حي) عروس  مرج  زنقة  عنوانه(ا))

 31222 صفرو.) بهاليل  القصبة 

صفرو املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

29)شتنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

2)2))تحت رقم))41.

694I

CASA RETAJ

CASA RETAJ SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CASA RETAJ

67 زنقة عزيز بال1 الطابق )، رقم 3، 

املعاريف الدار البيضاء ، 2332)، 

الدار البيضاء املغرب

CASA RETAJ SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 67 

زنقة عزيز بال1 الطابق )، رقم 3، 

املعاريف الدار البيضاء - 2332) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

475439

 22 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 تكتو8ر)

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CASA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.RETAJ SARL AU

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

زنقة) (67 (: عنوان املقر االجتماعي)

عزيز بال1 الطابق))،)رقم)3،)املعاريف)

الدار البيضاء)-)2332))الدار البيضاء)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: شراف) بونفاع  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) شراف  بونفاع  السيد 

 CALLE CRATER ( P 1 D SEVILLE

 ESPAGNE 41221 SEVILLE

.ESPAGNE

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) شراف  بونفاع  السيد 

 CALLE CRATER ( P 1 D SEVILLE

 ESPAGNE 41221 SEVILLE

ESPAGNE

تم اإليداع القانوني ب-))بتاريخ)13 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749324.

695I

iso(fidus

SAHARA AMEUBLEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

iso(fidus

حي ارما1 )2  رقم 42 مكتب رقم 26 

طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء ، 

9642)، دارالبيضاء املغرب

 SAHARA AMEUBLEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوحدة بلوك د رقم ررضية 2)3 

العيون - 72222 العيون  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

33397

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (24

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAHARA AMEUBLEMENT

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التجارة،) وتوزيع كافة تنواع ارثاث،)

استيراد وتصدير.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 3(2 ررضية) رقم  د  بلوك  الوحدة 

العيون)-)72222)العيون))املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: عامر) عثمان  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) عامر  عثمان  السيد 

العيون)72222)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) عامر  عثمان  السيد 

العيون)72222)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)13)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)2)/6)4).

696I

EXPROX SARL AU

LAMIDORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عمارة الز8يري 

الطابق الثاني عين حرودة الرقم 

البريدي 92 املحمدية، 2632)، 

املحمدية املغرب

LAMIDORE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي الطابق 

السفلي رقم24 تجزئة العالية ج ش 

)رقم 99 سيدي مومن  - 2452) 

الدار البيضاء  املغرب.
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توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4613(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 شتنبر) (15 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

استيراد)-)تصدير)-تسويق مواد و)

منتجات الحلويات

دورات تكوينية في مجا1 صناعة)

الحلويات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 1( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)7))749.

697I

STE HAMMOUJ ET CONSORTS SARL

TRAK MAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 STE HAMMOUJ ET CONSORTS

SARL

 162ave mohammed diouri

 n°5 kenitra ، 14000، kenitra

MAROC

TRAK MAT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 162 

شارع محمد الديوري رقم 5 162 

شارع محمد الديوري رقم 5 14222 

القنيطرة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.44953

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)15)تكتو8ر)212))تقرر حل)

شركة ذات املسؤولية) (TRAK MAT

 122.222 رتسمالها) مبلغ  املحدودة 

 162 درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي)

 162  5 رقم) الديوري  محمد  شارع 

 14222 5 شارع محمد الديوري رقم)

لصفة) نتيجة  املغرب  القنيطرة 

مسبقة الوانها.

و عين:
السيد(ة))نور))امشيش العلمي))و)
العربي)) املغرب  ساحة  (1( عنوانه(ا))
كمصفي) املغرب  القنيطرة  (14222

(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 162 وفي) ((212 تكتو8ر) (31 بتاريخ)
شارع محمد الديوري رقم)5 - 14222 

القنيطرة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)3166.
692I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE SAHRAOUI TDM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تقليص هدف الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 SOCIETE SAHRAOUI TDM
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي قصر 

قطع الود فركلة السوفلة تنجداد 
الرشيدية  - 222)5 الراشيدية 

املغرب.
تقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2)2))تم حذف) 12)شتنبر) املؤرخ في)
ارنشطة التالية من نشاط الشركة)

الحالي):
املتاجرة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)22).
699I

MAROC COMPTA PLUS

JADALLAH IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAROC COMPTA PLUS

55 باب الثالتاء الطابق االو1 الشقة 
رقم ) الفقيه بن ضالح ، 22)3)، 

FKIH BEN SALAH MAROC

JADALLAH IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عال1 بن عبدهللا رقم 126 الطابق 

االو1 الشقة 21 - 22)3) الفقيه بن 

صالح املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4513

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((2

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JADALLAH IMMOBILIER

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق) (126 رقم) بن عبدهللا  عال1 

االو1 الشقة)21 - 22)3))الفقيه بن)

صالح املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد جاد عبدالرحمان):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عبدالرحمان) جاد  السيد 

عنوانه(ا))حي نزهة)))بلوك د رقم)62)  

22)3))الفقيه بن صالح املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عبدالرحمان) جاد  السيد 

عنوانه(ا))حي نزهة)))بلوك د رقم)62)  

22)3))الفقيه بن صالح املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

صالح)) بن  بالفقيه  االبتدائية 

رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (27 بتاريخ)

.(92/(2(2

722I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SERVICE FELLAH OASIS

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

   SERVICE FELLAH OASIS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر عبد 

الواحد امو�سى قصر بودنيب واد 

نعام  - 222)5 الرشيدية املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 تكتو8ر) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):

البهجة)) ( حنان) (ة)) تفويت السيد)

تصل) من  اجتماعية  حصة  (522

1.222)حصة لفائدة))السيد)(ة))علي)

اوزين بتاريخ)21)تكتو8ر)2)2).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 1( بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)79).

721I

ELYX CONSULTING

 EDUCATION ET

 FORMATION

PEDAGOGIQUE PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ELYX CONSULTING
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 5Rue(mohammed(fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt

 n°32-Etage(n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 EDUCATION ET FORMATION

PEDAGOGIQUE PRIVE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46, شارع 

الزرقطوني, املكتب 15-16, الطابق 

6 - 2122) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

474143

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 EDUCATION ET FORMATION

.PEDAGOGIQUE PRIVE

التعليم) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
والتدريب التربوي

-التدريب متعدد التخصصات

-تنظيم ندوات ودورات تدريبية

-التنظيم التربوي للمدارس

-الخبرة واملساعدة االستشارية في)

مجا1 التربية والتعليم.

عنوان املقر االجتماعي):)46,)شارع)

الزرقطوني,)املكتب)16-15,)الطابق)6 

- 2122))الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (2.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: دادة) ولد  محمد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 122 ( (: دادة) ولد  يحيى  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد ولد دادة عنوانه(ا))
 62 عمارة) لومومبا  باتريس  زنقة 
الر8اط) (122(2 حسان) ( شقة4)

املغرب.
السيد يحيى ولد دادة عنوانه(ا))
 62 عمارة) لومومبا  باتريس  زنقة 
الر8اط) (122(2 حسان) ( شقة4)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد ولد دادة عنوانه(ا))
 62 عمارة) لومومبا  باتريس  زنقة 
شقة4))حسان)2)122)الر8اط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)-.
72(I

FIBEN

 TOP AUTO MOUNIR SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIBEN
 HASSANIA 1 EL(ALIA 5(7
 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC
 TOP AUTO MOUNIR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 14) 

 BOULEVARD ABDELLAH IBN
 YASSIN(CASABLANCA - 20200

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.364317

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((219 دجنبر) (31 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 TOP الوحيد) الشريك  ذات 
  AUTO MOUNIR SARL AU
درهم) (122.222 رتسمالها) مبلغ 
 (14 اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 
 BOULEVARD ABDELLAH IBN

 YASSIN CASABLANCA - (2(22

 La (: (1 نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء)

. dissolution anticipée

 (14 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

 BOULEVARD ABDELLAH IBN

 YASSIN CASABLANCA - (2(22

الدارالبيضاء)املغرب.)

و عين:

و) بنسالم  ( ( محمد) السيد(ة))

الذهب) وادي  تجزئة  (42 عنوانه(ا))

املغرب) املحمدية  ((2322 املحمدية)

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

 (14 (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

 BOULEVARD ABDELLAH IBN

YASSIN CASABLANCA

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742547.

723I

FNMCOMPTA

AFMB TRAVAUX SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN (1

 MARHAL 3 EME(ETAGE(N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

 AFMB TRAVAUX SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  شارع ابن 

مرحل 1) ، إقامة السعادة  الطابق 

الثاني رقم 5 طنجة - 92222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

122737

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AFMB(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRAVAUX SARL A.U

تشغا1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)وتعما1 تخرى.

عنوان املقر االجتماعي):))شارع ابن)

الطابق) ( إقامة السعادة) (، ((1 مرحل)

92222)طنجة) (- 5)طنجة) الثاني رقم)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد))عبدهللا الكاموني):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

)السيد))عبدهللا الكاموني):)1222 

بقيمة)122)درهم.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد))عبدهللا الكاموني عنوانه(ا))

 92222 عين بلوط حجر نحل طنجة)

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد))عبدهللا الكاموني عنوانه(ا))

 92222 عين بلوط حجر نحل طنجة)

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (1( بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)5423.

724I
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LZ EXPERTS

LECTRA MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

LZ EXPERTS

 rue(Ibn(Al(Moualim ، 20050، ,4

Casablanca Maroc

LECTRA MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6)1 شارع 

تنفا, تنفا سنتر 2)1, الطابق 2, 

املكاتب رقم )2 و 23 - 2122) الدار 

البيضاء اململكة املغر8ية.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5(433

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)15)يوليوز)2)2))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 ,1(2 سنتر) تنفا  تنفا,) شارع  (1(6»

 23 و) (2( رقم) املكاتب  (,2 الطابق)

اململكة) البيضاء) الدار  ((2122  -

تنفا) تنفا,) شارع  (1(6» إلى) املغر8ية»)

سنتر)2)1,)الطابق)1,)املكاتب رقم))1 

و)13 - 2122))الدار البيضاء))اململكة)

املغر8ية».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749457.

725I

BUREAU ESSOUFYANI

FORTUNE CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE(MAROC

FORTUNE CARS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

الحجري زنقة زمور الرقم )1  - 

72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

19219

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((216 شتنبر) ((1

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FORTUNE CARS

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 -   1( الرقم) زمور  زنقة  الحجري 

72222)العيون املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: دادة) ميمونة  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ميمونة دادة عنوانه(ا))حي)

موالي رشيد منطقة الفيالت))72222 

العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ميمونة دادة عنوانه(ا))حي)

موالي رشيد منطقة الفيالت)72222 

العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)))شتنبر) االبتدائية بالعيون))بتاريخ)

216))تحت رقم)479).

726I

مكتب الدراسات و املحاسبة كومار

PARACTIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الدراسات و املحاسبة كومار
36 زنقة مراكش ، 5222)، خر8كة 

املغرب
PARACTIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 65 شارع 
فلسطين خريبكة - 5222) خريبكة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6627
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PARACTIVE
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
طبية) الشبه  املعدات  و  املواد 

.(parapharmacie(
65)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
خريبكة) ((5222 (- فلسطين خريبكة)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
52)حصة) ( (: السيدة نجالء)حيمر)

بقيمة)122)درهم للحصة).
52)حصة) ( (: السيد حمزة العطار)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) العطار  حمزة  السيد 
24)زنقة واملاس حي املكتب الشريف)
5222))خريبكة) للفوسفاط خريبكة)

املغرب.

عنوانه(ا)) حيمر  نجالء) السيدة 

مكرر شارع حي الوفاق خريبكة) (7(

5222))خريبكة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) حيمر  نجالء) السيدة 

مكرر شارع الروداني حي الوفاق) (7(

خريبكة))5222))خريبكة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)29)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)769.

727I

SAMIR FIDUCIAIRE

INNOVATION PROJECT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

INNOVATION PROJECT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 19 اقامة 

باهية، الشقة 6، شارع االمير موالي 

عبد هللا، م.ج - 52222 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52941

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((2

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INNOVATION PROJECT
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بيع لوازم) (: غرض الشركة بإيجاز)
املتاجرة،) املعلوميات،) معدات  و 

االستيراد و التصدير.
عنوان املقر االجتماعي):)19)اقامة)
6،)شارع االمير موالي) الشقة) باهية،)
مكناس) (52222 (- م.ج) هللا،) عبد 

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: بلمكي) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) بلمكي  ابراهيم  السيد 
شارع) (،6 الشقة) باهية،) اقامة  (19
 52222 م.ج) االمير موالي عبد هللا،)

مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) بلمكي  ابراهيم  السيد 
شارع) (،6 الشقة) باهية،) اقامة  (19
 52222 م.ج) االمير موالي عبد هللا،)

مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
13)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)31)3.
722I

IDM TD  TRAITEMENT

IDM TD  TRAITEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IDM(TD  TRAITEMENT
 KORTOBA S/1, ,(5/LOT 24
 APPT 9, ETAG 3, MEKNES ،

52222، مكناس املغرب
IDM(TD  TRAITEMENT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
4)/5)، قرطبة س/1، الشقة 9، 
الطابق 3،  - 52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52939

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 IDM (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TD  TRAITEMENT

االشغا1) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة و البناء،)املتاجرة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(،9 الشقة) س/1،) قرطبة  (،(4/(5

الطابق)3،))-)52222)مكناس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

5.222.222)درهم،)مقسم كالتالي:

السيد مصطفى الطوس):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الطوس) مصطفى  السيد 

قرطبة) (،(4/(5 تجزئة) عنوانه(ا))

س/1،)الشقة)9،)الطابق)3،))52222 

مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الطوس) مصطفى  السيد 

قرطبة) (،(4/(5 تجزئة) عنوانه(ا))

س/1،)الشقة)9،)الطابق)3،))52222 

مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

13)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)32)3.

729I

ELYX CONSULTING

LN BEAUTY THERAPY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ELYX CONSULTING
 5Rue(mohammed(fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage(n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
LN BEAUTY THERAPY شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46, شارع 
الزرقطوني, املكتب 15-16, الطابق 

6 - 2122) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
473165

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LN (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BEAUTY THERAPY
-صالون) (: بإيجاز) غرض الشركة 

حالقة
-عالج الشعر

-العناية بالجما1.
عنوان املقر االجتماعي):)46,)شارع)
الزرقطوني,)املكتب)16-15,)الطابق)6 

- 2122))الدار البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة نجاة مغني):))1.222)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) مغني  نجاة  السيدة 

 ( طابق) (3 درج) بالس  انفا  اقامة 

شقة))6)بلوك)6)انفا شارع الكورنيش)

الدارالبيضاء) ((2162 البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) مغني  نجاة  السيدة 

 ( طابق) (3 درج) بالس  انفا  اقامة 

شقة))6)بلوك)6)انفا شارع الكورنيش)

الدارالبيضاء) ((2162 البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)-.

712I

FLASH ECONOMIE

UR KEY
إعالن متعدد القرارات

 UR KEY

شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها:122.222,22 درهم

مقرها اإلجتماعي:  الطابق 1,الشقة 

رقم 1، تجزئة الحمد، 94 القطب 

الحضري النواصر -  الدار البيضاء 

 RC:434873-  CASABLANCA

 -  I.F:24883943-

ICE:001953623000003

الغير) العام  الجمع  بمقت�سى 

البيضاء) الدار  في  املؤرخ  العادي 

بتاريخ)2)2)-27-12)قرر ما يلي:

تفويت الحصص اإلجتماعية:)

)تفويت السيد عبد العزيز ايت بن)

بقيمة) اجتماعية  حصة  (422 ايطو)

في) يمتلكها  (، منها) لكل  درهم  (122

لفائدة السيد بكار) (UR KEY شركة)

عبد العزيز

تعديل الفصل6)املساهمات:

العزيز ساهم) عبد  بكار  السيد  ( (

بمبلغ)22.222,22)درهم

ساهمت) زمخشالي  مريم  السيدة 

بمبلغ)2.222,22))درهم)



عدد)5635 - 11)ر8يع ارو1))144 )2))تكتو8ر)2)2))الجريدة الرسمية   14476

بمجموع)122.222,22)درهم)
الرتسما1) (7- الفصل) و 
اإلجتماعي:تم تحديد رتس املا1 بمبلغ)
122.222,22)درهم نقدا الكل مقسم)
درهم) (122 من) حصة  (1222 إلى)
و) 1222،مدفوعة  إلى) (1 من) مرقمة 
و) مكتتبة بالكامل من قبل الشركاء)

هم:
 222 ( العزيز) عبد  بكار  السيد 

حصة اجتماعية
 (22 ( ( زمخشالي) مريم  السيدة 

حصة اجتماعية
حصة اجتماعية) (1222 بمجموع)

يتكون منها الرتسما1 اإلجتماعي)
استقالة املسير):

وافق الجمع العام على):
استقالة السيد))ايت بن ايطو عبد)
العزيز الحامل للبطاقة الوطنية رقم)

PA129622)من مهامه كمسير
تعيين مسيرين جدد:

وافق الجمع العام على):
زمخشالي)) مريم  السيدة  تعيين 
املغر8ية،الحاملة) الجنسية  ( ،ذات)
(،BH527(94 للبطاقة الوطنية رقم)
و) (26/27/1926 بتاريخ) املزدادة 
 127 القاطنة بتجزئة الشباب الرقم)
كمسيرة) برشيد  الدروة  (1 الطابق)

للشركة ملدة غير محدودة
العزيز،ذو) عبد  بكار  السيد  ( و)
للبطاقة) املغر8ية،الحامل  الجنسية 
املزداد) (،M(61(12 رقم) الوطنية 
ب) القاطن  و  (21/21/1971 بتاريخ)
ارلفة) الزو8ير  (23 الزهر) تجزئة  ((7
كمسير للشركة ملدة) ( -الدار البيضاء)

غير محدودة))
التوقيع اإلجتماعي:

ارعما1) بجميع  الشركة  تلتزم 
التوقيع) خال1  من  بها  املتعلقة 
و) زمخشالي  مريم  للسيدة  املشترك 

السيد بكار عبد العزيز))
تحديث النظام ارسا�سي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 
 9))شتنبر)2)2))تحت رقم)747231.

711I

COMPTABILITE(FISCALITE(&(CONSEIL

BREMEN CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 COMPTABILITE(FISCALITE &
CONSEIL

 RUE TARIK RES MARIE
 THERESE(MAG(N°26 TANGER،

90000، TANGER(MAROC
BREMEN CENTER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

تكاسياس إقامة تكاسياس ب الطابق 
الثالث رقم )3، طنجة - 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

122719
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((5
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BREMEN CENTER
(- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استشارات في االتصا1 واللغات
للدراسة) وإرشادات  نصائح  (-

والعمل بالخارج
المتحانات) والتحضير  التدريب  (-

اللغة
تقنيات) في  والتدريب  املساعدة  (-

االتصا1 واللغة
للتباد1) عمل  ورشة  تنظيم  (-

الثقافي
إعداد) في  واملشورة  املساعدة  (-

امللفات وتحضير االمتحانات
الطلب) حسب  التدريب  (-

للمحترفين
والندوات) املؤتمرات  تنظيم  (-

والفعاليات
-)االستشارات والتدريب في اإلدارة)

والتنمية البشرية

جميع املعامالت) و8صورة تعم،) (-
التجارية واملالية واملنقولة والعقارية،)
املرتبطة بشكل مباشر تو غير مباشر)
التي) تو  تعاله،) املذكورة  بارنشطة 
تهداف) وتطوير  تحقيق  في  تساهم 

الشركة.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تكاسياس إقامة تكاسياس ب الطابق)
 92222 (- طنجة) (،3( رقم) الثالث 

طنجة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (2.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد املخلوفي مروان):))52)حصة)

بقيمة)22))درهم للحصة).
السيد املخلوفي هشام):))52)حصة)

بقيمة)22))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املخلوفي مروان عنوانه(ا))
العسري) الشهيد  زنقة  الشهداء) حي 

رقم)5)طنجة)92222)طنجة املغرب.
السيد املخلوفي هشام عنوانه(ا))
العسري) الشهيد  زنقة  الشهداء) حي 

رقم)5)طنجة)92222)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املخلوفي مروان عنوانه(ا))
العسري) الشهيد  زنقة  الشهداء) حي 

رقم)5)طنجة)92222)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (1( بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)5394.

71(I

امغار عبد الغافور

NOURDDINE LISSAKAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما1 الشركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
1 الطابق االو1 تطوان ، 93222، 

تطوان املغرب

NOURDDINE LISSAKAN  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

حسن الثاني تجزئة حجوي التزغيتي 

االغراس اقامة 314 الطابق 1 شقة 

رقم 12 مرتيل - 93222 تطوان 

املغرب.

رفع رتسما1 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(3421

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) ((2(2 شتنبر) (14 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما1  رفع 

«522.222)درهم»)تي من)«122.222 

عن) درهم») (622.222» إلى) درهم»)

تو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاريخ)26)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)4672.

713I

FINCOSA MARRAKECH

AXIOME DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 

رقية عمارة 122 بلوك B الطابق 

االو1 الشقة 7 ، 42222، مراكش 

املغرب

AXIOME DISTRIBUTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

)1شقة رقم 3 الحي الحسني. - 

45222 ورزازات  املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.133/1423

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)21)يونيو)215))تم))تحويل
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املقر االجتماعي الحالي للشركة من) ( (

«رقم))1شقة رقم)3)الحي الحسني.)-)

«)ملك) إلى) املغرب») ( 45222)ورزازات)

 42222 (- عمر دوار املرابطين سعادة)

مراكش))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر) (19 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

216))تحت رقم)24322.

714I

AB GESTION

RECOMED

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

AB GESTION

 BD ZERKTOUNI ANGLE (19

 BRAHIM(ROUDANI ، 20000،

CASABLANCA MAROC

RECOMED شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 171 

تجزئة حمزة سيدي معروف - 

2222)  الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(16235

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)12)فبراير)2)2))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

معروف) تجزئة حمزة سيدي  (171»

املغرب») البيضاء) الدار  ( ((2222  -

شقة) ب  عمارة  البيظا  «اقامة  إلى)

ابن كتير معاريف) زنقة  (1 طابق) (1(

تقاطع الدار البيضاء)-)2222)))الدار)

البيضاء))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749437.

715I

دار كوك

دار كوك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

دار كوك
شارع محمد بنونة اقامة رياض بلوك 
س ط 26 رقم )) تطوان ، 93222، 

تطوان املغرب
دار كوك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي البوغاز 
زنقة ر رقم  49  طنجة  92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127715
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
دار) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

كوك.
تر8ية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدواجن.
البوغاز) (: عنوان املقر االجتماعي)
زنقة ر رقم))49))طنجة))92222)طنجة)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة سكينة الزال1):))62)حصة)

بقيمة)62.222)درهم للحصة).
42)حصة) ( (: الزال1) السيدة سناء)

بقيمة)42.222)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة سكينة الزال1 عنوانه(ا))
رياض) اقامة  بنونة  محمد  شارع 
 (( رقم) (26 ط) س  بلوك  تطوان 

تطوان)93222)تطوان املغرب.

عنوانه(ا)) الزال1  سناء) السيدة 

رياض) اقامة  بنونة  محمد  شارع 

 (( رقم) (26 ط) س  بلوك  تطوان 

تطوان)93222)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سكينة الزال1 عنوانه(ا))

رياض) اقامة  بنونة  محمد  شارع 

 (( رقم) (26 ط) س  بلوك  تطوان 

تطوان)93222)تطوان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (11 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2)2))تحت رقم)7)337).

717I

PROGRES LINE(2

STE IRRI MOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

PROGRES LINE(2

 CENTRE LOUDAYA LOUDAYA

 40250 MARRAKECH ، 40250،

MARRAKECH MAROC

STE IRRI MOD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 

بن سبع لوداية مراكش . - 52)42 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

93(43

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((212 دجنبر) ((6

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IRRI MOD
مقاو1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تعما1 تو إنشاءات مختلفة.

(معدات) صناعية) معدات  تاجر 

هيدروليكية ومعدات ري).

تاجر.

عنوان املقر االجتماعي):)دوار اوالد)

 42(52 (- (. بن سبع لوداية مراكش)

مراكش املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

املصلوحي)) الفتاح  عبد  السيد 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

املصلوحي) الفتاح  عبد  السيد 

ملزوضية) الضو  دوار  عنوانه(ا))

شيشاوة)41222)مراكش))املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

املصلوحي) الفتاح  عبد  السيد 

ملزوضية) الضو  دوار  عنوانه(ا))

شيشاوة)41222)مراكش))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (27 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

219))تحت رقم)6)1215.

719I

AFT LEAD

AFT LEAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AFT LEAD

 KSAR TAFRAOUT COMMUNE

 SIDI ALI ERRISANI ERRACHIDIA

، 52000، ERRACHIDIA(MAROC

AFT LEAD  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
تفراوت جماعة سيدي علي 

الريصاني الراشيدية  - 222)5 
الراشيدية  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(2(2/14113

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) (14
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AFT (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. LEAD
اشغا1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
مختلفة)-)املتجارة)-استغال1 املناجم)

والتعدين).
قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تفراوت جماعة سيدي علي الريصاني)
الراشيدية)) (5(222 (- ( الراشيدية)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بومسهو1 محمد عنوانه(ا))
علي) سيدي  الجديدة  تفراوت  قصر 
الريصاني))222)5)الراشيدية املغرب.
عنوانه(ا)) ويحيي  يحيي  السيد 
العاطي) عين  (1123 رقم) (19 بلوك)
الراشيدية)) (5(222 ( الراشيدية) (1

املغرب).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بومسهو1 محمد))عنوانه(ا))
علي) سيدي  الجديدة  تفراوت  قصر 
الريصاني))222)5)الراشيدية))املغرب
عنوانه(ا)) ( ويحيي) يحيي  السيد 
العاطي) عين  (1123 رقم) (19 بلوك)
الراشيدية) (5(222 الراشيدية) (1

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بالرشيدية)

رقم)-.

7(1I

مكتب املحاسبة ايبراهيم الهاتف

 SOCIETE CERTITUDE
MEDIA ET PUBLICITE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة ايبراهيم الهاتف
تجزئة اما1 رقم ))1 بوفكران ، 

52222، بوفكران املغرب
 SOCIETE CERTITUDE MEDIA ET
PUBLICITE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 LOT وعنوان مقرها اإلجتماعي

 LBALADIA(RUE 3 N° 05
 ELHAJEB - 52000 ELHAJEB

MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52475
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) ((2
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE CERTITUDE MEDIA ET

.PUBLICITE
 PRESSE (: غرض الشركة بإيجاز)

.ELECTRONIQUE
 LOT (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 LBALADIA RUE 3 N° 25 ELHAJEB

.- 5(222 ELHAJEB MAROC
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 622 ( (: اميمة) ابزازن  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 422 ( (: يوسف) خر8وش  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) اميمة  ابزازن  السيدة 

مكناس)52222)مكناس املغرب.

السيدة خر8وش يوسف عنوانه(ا))

مكناس)52222)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) اميمة  ابزازن  السيدة 

مكناس)52222)مكناس املغرب

 تم اإليداع القانوني باملحكمة

 التجارية بمكناس))بتاريخ)-)تحت رقم

7((I

AB GESTION

MAROC NST
إعالن متعدد القرارات

AB GESTION

 BD ZERKTOUNI ANGLE (19

 BRAHIM(ROUDANI ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MAROC NST «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 97 زنقة 

عرار طابق 3 مرس سلطان الدار 

البيضاء - 2222)  الدار البيضاء 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.377193

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) ((2(2 )2)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تم اظافة))مسيرين مشاركين:)السيد)

هشام بودركا حامل البطاقة الوطنية)
و السيد معاد دو) (BE  72(225 رقم)

رقم الوطنية  البطاقة  الفقار حامل 

BB 46(61

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

النظام) من  (15 للمادة) تعديال 

ارسا�سي)،)تم تعيين مسيرين جديدين)

الشركة) ستكون  (، فبالي) للشركة.)

هشام) السيد  (: طرف) من  مسيرة 

رقم) الوطنية  البطاقة  بودركا حامل 

BE 72(225)و السيد معاد دو الفقار)

 BBرقم الوطنية  البطاقة  حامل 

والسيد خالد الزوين حامل) (46(61

 BE7(3912(البطاقة الوطنية رقم

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749432.

7(4I

NJ BUSINESS

STE REIFFAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NJ BUSINESS

 BUREAUX(MARINA 3EME

 ETAGE(BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE(NOUVELLE(FES، 30000،

FES maroc

STE REIFFAGE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 41) 

بلوك ك 3 الطابق ) تجزئة الحديقة 

واد فاس, فاس - 32222 فاس 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

64(43

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.REIFFAGE
شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للبناء)و ارشغا1 املختلفة).
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)41) 
بلوك ك)3)الطابق)))تجزئة الحديقة)
فاس) (32222 (- فاس) فاس,) واد 

املغرب).
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( السيد نواري عبد اإلاله):)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 1222 (: السيد نواري عبد اإلاله) (

بقيمة)122)درهم.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد نواري عبد اإلاله عنوانه(ا)))
الثاني) الطابق  ندى  تجزئة  ((6 رقم)

فاس)32222))فاس املغرب).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نواري عبد اإلاله عنوانه(ا)))
الثاني) الطابق  ندى  تجزئة  ((6 رقم)

فاس)32222))فاس املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (13 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)654).
7(6I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

CUPEDIUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI
 HAY(AL(AMAL(AV «D»  IMM

 227 APPT 1 SALE ، 11160، SALE
MAROC

CUPEDIUM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1 زنقة 
زمران شارع محمد السادس سوي�سي  

- 12172 الر8اط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

146419

 (5 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  ((2(2 غشت)

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CUPEDIUM

تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اآليس كريم والكعك والحلويات.

زنقة) (1 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

زمران شارع محمد السادس سوي�سي))

- 12172)الر8اط املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيدة ايمان بنسعيد)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة ايمان بنسعيد عنوانه(ا))

الر8اط قطاع)14)اقامة اتران شقة)9 

حي الرياض)12122)الر8اط املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) بنسعيد  ايمان  السيد 

اقامة اتران شقة) (14 الر8اط قطاع)

9)حي الرياض)12122)الر8اط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (26 بتاريخ) ( التجارية بالر8اط)

2)2))تحت رقم)127376.

7(2I

MERGHOUBA MARBRE SARL

مرغو8ة مار8ر

MERGHOUBA MARBRE 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MERGHOUBA MARBRE SARL

قطعة الضاية حي مرغو8ة ، 92252، 

اصيلة املغرب

 MERGHOUBA مرغو8ة مار8ر

MARBRE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قطعة 

الضاية حي مرغو8ة  - 92252 اصيلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

919

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)مرغو8ة)

.MERGHOUBA MARBRE(مار8ر

غرض الشركة بإيجاز):)شراء)و8يع)

الرخام.

قطعة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الضاية حي مرغو8ة))-)92252)اصيلة)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (42 ( (: السيد علي امهارش)

بقيمة)1.222)درهم للحصة).

السيد حماد امهارش):))32)حصة)

بقيمة)1.222)درهم للحصة).

السيد عمرو امهارش):))32)حصة)

بقيمة)1.222)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) امهارش  علي  السيد 
 92252  1( رقم) (4 حي ياسمنة زنقة)

اصيلة املغرب.
عنوانه(ا)) امهارش  حماد  السيد 
 (4 رقم) الخطاب  ابن  عمر  زنقة 

92252)اصيلة املغرب.
عنوانه(ا)) امهارش  عمرو  السيد 
 92252  1( رقم) (4 حي ياسمنة زنقة)

اصيلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) امهارش  علي  السيد 
 92252  1( رقم) (4 حي ياسمنة زنقة)

اصيلة املغرب
عنوانه(ا)) امهارش  حماد  السيد 
 (4 رقم) الخطاب  ابن  عمر  زنقة 

92252)اصيلة املغرب
عنوانه(ا)) امهارش  عمرو  السيد 
 92252  1( رقم) (4 حي ياسمنة زنقة)

اصيلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باصيلة))بتاريخ)13)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)4)1.

7(9I

امغار عبد الغافور

 Z.OPTIC DISTRIBUTION
IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
1 الطابق االو1 تطوان ، 93222، 

تطوان املغرب
 Z.OPTIC DISTRIBUTION

IMPORT EXPORT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الخامس رقم 64 تطوان - 

93222 تطوان املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.((119
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الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)17)شتنبر)2)2))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 64 رقم) الخامس  محمد  «شارع 
إلى) 93222)تطوان املغرب») (- تطوان)
شارع) السالم  اقامة  (( رقم) «مكتب 
 93222 (- تطوان) امللكي  الجيش 

تطوان))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتطوان))بتاريخ)22)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)4692.
731I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

JOUR DE FETE
عقد تسيير حر رصل تجاري)(ارشخاص)

املعنويون)
عقد تسيير حر رصل تجاري

JOUR DE FETE
قي) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
 JOUR DE تعطى) ((2(2 شتنبر) ((2
التجاري) بالسجل  املسجل  (FETE
باملحكمة التجارية بمراكش) ((9751
التجاري) لألصل  الحر  التسيير  حق 
 6 عـــمــارة) (16 رقــم) مـــحــل  الكائن ب 
جـلــيــز)) ( الــمــراكــشــيـيـن) قــدمــاء) زنـقـة 
لفائدة)) املغرب  مــراكــش  (42222  -
السيدة سهام بدا ملدة)3)سنة تبتدئ)
 32 و تنتهي في) ((2(2 تكتو8ر) (21 من)
شهري) مبلغ  مقابل  ((2(3 شتنبر)

قيمته)9.222)درهم.
733I

FINCOSA MARRAKECH

AXIOME DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 122 بلوك B الطابق 

االو1 الشقة 7 ، 42222، مراكش 
املغرب

AXIOME DISTRIBUTION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملك عمر 
دوار املرابطين سعادة - 42222 

مراكش  املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.72357

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)1))يوليوز)2)2))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

سعادة) املرابطين  دوار  عمر  «ملك 

إلى) املغرب») ( مراكش) (42222  -
9رقم) املحاميد) ( «اسكجورتجزئة)

1241 - 42222)مراكش))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

26)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)116256.

735I

STE EVEREST EDUCATIONAL COMPANY

 STE EVEREST

EDUCATIONAL COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE EVEREST EDUCATIONAL

COMPANY

تجزئة رياض الياسمين تجزئة رقم 

C 444 طريق عين شقف مقاطعة 

سايس فاس ، 32222، فاس املغرب

 STE EVEREST EDUCATIONAL

COMPANY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
 C 444 رياض الياسمين تجزئة رقم

طريق عين شقف مقاطعة سايس 

فاس فاس 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

64121

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 EVEREST EDUCATIONAL

.COMPANY
(- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية
-)وكالة عقارات.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 C  444 رياض الياسمين تجزئة رقم)
سايس) مقاطعة  شقف  عين  طريق 

فاس فاس)32222)فاس املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة زينب غواتي):))122)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) غواتي  زينب  السيدة 
 1 الوفاء) حي  الوفاء) 122شارع  رقم)
فاس) (32222 فاس) صفرو  طريق 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) غواتي  زينب  السيدة 
 1 الوفاء) حي  الوفاء) 122شارع  رقم)
فاس) (32222 فاس) صفرو  طريق 

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (12 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)595).
736I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 HMIZAT DISTRIBUTION-
-SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI

 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
 HMIZAT(DISTRIBUTION -SARL-
AU  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزىة 

رياض ياسامين  طريق عين الشقف 
الطابق االر�سي رقم )) فاس - 

32222  فاس املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
64(39

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((5
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 HMIZAT DISTRIBUTION -SARL-

. AU
توزيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املواد الغذائية.
تجزىة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
)طريق عين الشقف) رياض ياسامين)
(- فاس) ((( رقم) االر�سي  الطابق 

32222))فاس املغرب).
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: لوديي) حمزة  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) لوديي  حمزة  السيد 
 32222 22)زنقة محمد الجاي فاس)

فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه(ا)) لوديي  حمزة  السيد 

 32222 22)زنقة محمد الجاي فاس)

فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (1( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)-.

737I

ائتمانية لرفيد

TRANS ALKILO SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتمانية لرفيد

شارع مالك ابن مرحل’ زنقة طنجة, 

عمارة املحيط, طابق الثاني رقم:14 

، 222)9، العرائش املغرب

TRANS ALKILO SARLAU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

شعبان 1 رقم: )3), العرائش 

العرائش 222)9 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

55(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ALKILO SARLAU

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السمك

نقل السمك

النقل لحساب الغير.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

العرائش) (,(3( رقم:) (1 شعبان)

العرائش)222)9)العرائش املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الكيلو) عبدالرحمان  السيد 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الكيلو) عبدالرحمان  السيد 

عنوانه(ا))تجزئة شعبان)1)رقم:))3), 

العرائش)222)9)العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الكيلو) عبدالرحمان  السيد 

عنوانه(ا))تجزئة شعبان)1)رقم:))3), 

العرائش)222)9)العرائش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالعرائش) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)973.

732I

mohammed(boumzebra

ZONE MAISON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

mohammed(boumzebra

 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH

 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

ZONE MAISON شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

القواسم زنقة 2) رقم 6 الطابق 

التاني شقة رقم 21  - 22)3) 

الفقيه بن صالح املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4(26

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)15)شتنبر)2)2))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

«حي القواسم زنقة)2))رقم)6)الطابق)

التاني شقة رقم)21  - 22)3))الفقيه)

بن صالح املغرب»)إلى)«)9)بلوك الف)

الفقيه بن) ((3(22 (- حي نزهة واحد)

صالح))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

صالح)) بن  بالفقيه  االبتدائية 

رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (29 بتاريخ)

.(94/(2(2

739I

FITO GEST

BACHTI TRANS 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسما1 الشركة

FITO GEST

 N°25 TARGA(ZEDAGIA

 MARRAKECH ، 40120،

Marrakech Maroc

 BACHTI TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 621 حي 

تاشفين ازلي - 42222 مراكش  

املغرب .

رفع رتسما1 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.92195

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((2(2 تكتو8ر) (21 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما1  رفع 

«162.222)درهم»)تي من)«122.222 

عن) درهم») ((42.222» إلى) درهم»)

تو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)1)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)22)116.

742I

JOURNAL LE MATIN

 شركة سوفروم  ش.م.م
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JOURNAL LE MATIN

 BOULEVARD ABDERRAHIM 23

 BOUAABID(Etage 2

 appartement(Numero 9،

80000، AGADIR(MAROC

 شركة سوفروم  ش.م.م شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

1 مكتب رقم 1 عمارة البرج شارع 

القا�سي عياض اكادير  تكادير 

22222 اكادير  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : -

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) (((

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):))شركة)

سوفروم))ش.م.م.

غرض الشركة بإيجاز):):)االستيراد)

والتصدير في الخضر والفواكه).

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع) البرج  عمارة  (1 رقم) مكتب  (1

تكادير) ( اكادير) عياض  القا�سي 

22222)اكادير))املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد))اتار)):))1.222)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( اتار) ( محمد) السيد 
اكادير))22222)تكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( اتار) ( محمد) السيد 
اكادير))22222)تكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((9 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2)2))تحت رقم)44475.

741I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

DESTINATION AZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

57) شارع محمد الخامس عمارة بن 
حفصية الطايق االو1 رقم الشقة 1 

جليز، 42262، مراكش املغرب
DESTINATION AZ  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 55 شارع 
محمد الخامس عمارة جكار رقم 33 
جليز مراكش 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1271(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. DESTINATION AZ
استغال1) (: غرض الشركة بإيجاز)
-)خلق و شراء)مواد التي) منز1 فندقي)
تنظيم) و  فندقي  بمنز1  عالقة  لها 
القطع) ( تصدير واستيراد) (- الرحالت)

الفنية.

55)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

 33 محمد الخامس عمارة جكار رقم)

جليز مراكش)42222)مراكش املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

  CUJIVES ROMAIN السيد)

بقيمة) حصة  (JEAN( ALAIN( :( ( 25

122)درهم للحصة).

 LAFFORGUE ZOE السيدة)

حصة) (ISABELLE( MANON( :( ( 25

بقيمة)122)درهم للحصة).

  CUJIVES DIDIER السيد)

حصة) (GABRIEL( SIMON( :( ( 25

بقيمة)122)درهم للحصة).

 CUJIVES ALAIN السيد)

)MARCEL)حصة بقيمة) JEAN( :( (25

122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

  CUJIVES ROMAIN السيد)

 47 عنوانه(ا)) (JEAN ALAIN

  RUE ROQUELAINE 31222

.TOULOUSE  France

 LAFFORGUE ZOE السيدة)

عنوانه(ا)) (ISABELLE MANON

  RUE ROQUELAINE 31222  47

.TOULOUSE  France

  CUJIVES DIDIER السيد)

 3 عنوانه(ا)) (GABRIEL SIMON

  PLACE DES TILLEULS  31322

.PAULHAC  FRANCE

 CUJIVES ALAIN السيد)

 16 عنوانه(ا)) (MARCEL JEAN

  CHEMIN DES PALENS  31322

.PAULHAC  FRANCE

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

  CUJIVES ROMAIN السيد)

 47 عنوانه(ا)) (JEAN ALAIN

  RUE ROQUELAINE 31222

TOULOUSE  France

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
)1)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)4))116.

74(I

عمر بلغريب

 MANBAA EL AMJADE
PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

عمر بلغريب
75 شارع الحسيمة مكاتب االطلس 

الطابق الثالث املكتب 1) ، 32222، 
فاس املغرب

 MANBAA EL AMJADE PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 57 
تجزئة رضا طريق إيموزار - 32222 

فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.52219

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) ((2(2 تكتو8ر) (31 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 MANBAA الوحيد) الشريك  ذات 
)مبلغ رتسمالها) (EL AMJADE PRIVE
مقرها) وعنوان  درهم  (12.222
57)تجزئة رضا طريق) اإلجتماعي رقم)
إيموزار)-)32222)فاس املغرب نتيجة)
1):)عدم الوصو1 للهدف االجتماعي.

 57 و حدد مقر التصفية ب رقم)
 32222 (- تجزئة رضا طريق إيموزار)

فاس املغرب.)
و عين:

و) ملسيدي  ( ( التجاني) السيد(ة))
تجزئة) (34 زنقة) برقم2)2) عنوانه(ا))
القرويين طريق عين الشقف))32222 

فاس املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (26 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)2)2)/519).

743I

JOURNAL LE MATIN

شركة  گرين بلوس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

JOURNAL LE MATIN

 BOULEVARD ABDERRAHIM 23

 BOUAABID(Etage 2

 appartement(Numero 9،

80000، AGADIR(MAROC

شركة  گرين بلوس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي رقم 14)3 

تدارت تنزا تگادير - 22222 تكادير 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)15)ماي)212))تمت إضافة)

إلى نشاط الشركة) التالية  ارنشطة 

الحالي):

إدارة محطات التكييف والتعبئة)

والتغليف.

تكييف وتغليف تي منتج زراعي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يونيو) (13 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

212))تحت رقم)1551.

744I

امغار عبد الغافور

FAGHLOUMI CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االو1 تطوان ، 93222، 

تطوان املغرب
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FAGHLOUMI CARS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

املحمدية رقم 32) تطوان - 93222 
تطوان املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(1777

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) ((2(2 شتنبر) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):
اعسيلة) منير  (ة)) السيد) تفويت 
122)حصة اجتماعية من تصل)22) 
عدنان)) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

الفغلومي بتاريخ)16)شتنبر)2)2).
تفويت السيد)(ة))ياسين اعسيلة)
122)حصة اجتماعية من تصل)22) 
عدنان)) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

الفغلومي بتاريخ)16)شتنبر)2)2).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بتطوان))بتاريخ)27)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)4626.
746I

WAY CONSEIL

AMZOUG TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
AMZOUG TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 

رقم ) تجزيئة رقم 53)  - 45222 
مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3(761

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((2(2 غشت) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):
خويا) ابراهيم  (ة)) السيد) تفويت 
تصل) من  اجتماعية  حصة  (5.752
(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (5.752

لحسن خويا بتاريخ))1)غشت)2)2).

خويا) حسن  (ة)) السيد) تفويت 

تصل) من  اجتماعية  حصة  (5.752

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (5.752

لحسن خويا بتاريخ))1)غشت)2)2).

خويا) محمد  (ة)) السيد) تفويت 

تصل) من  اجتماعية  حصة  (5.752

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (5.752

لحسن خويا بتاريخ))1)غشت)2)2).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

شتنبر) ((3 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)115677.

747I

ARKAM WA HISSABAT

LE LIVRE POUR TOUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ARKAM WA HISSABAT

59 شارع بوردو إقامة طه ، 2222)، 

الدار البيضاء املغرب

LE LIVRE POUR TOUS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 25 زنقة 

ارطلس - 2222) الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.79417

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) ((2(2 يونيو) (29 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 LE LIVRE POUR الوحيد) الشريك 

 522.222 رتسمالها) مبلغ  ( (TOUS

 25 اإلجتماعي) درهم وعنوان مقرها 

زنقة ارطلس)-)2222))الدار البيضاء)

التوفر على) عدم  (: نتيجة 1) املغرب 

الز8ناء.

زنقة) (25 و حدد مقر التصفية ب)

البيضاء) الدار  ((2222 (- ارطلس)

املغرب.)

و عين:

لبار و عنوانه(ا)) ( مونة) السيد(ة))

بن) فيال  تاجورة  جولف  شارع  ( (21

ابراهيم)2222))الدار البيضاء)املغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2)2))تحت رقم)739519.

742I

WAY CONSEIL

LEGUMES FRAIS DU SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 LEGUMES FRAIS DU SUD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي 

اقامة سعادة عمارة 29 شقة 

4 تامنصورت - 45222 مراكش 

املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.97125

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) ((2(2 شتنبر) (22 في) املؤرخ 

«الخضار) من) الشركة  نشاط  تغيير 

املنتجات) «بيع  إلى) الطازجة»)

الغذائية املخصصة لفنادق املقاهي)

واملطاعم».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

21)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)115931.

749I

Ryad(Auto

رياض أوطو
شركة املساهمة

مالءمة النظام ارسا�سي للشركة

Ryad(Auto
 Hay(Ryad, avenue(Mehdi(Ben

 Barka(Secteur 13, lot(U2 ،
101000، Rabat(Maroc

رياض توطو «شركة املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي: حي 
الرياض, شارع املهدي بن بركة, 
قطاع 13, تجزئة )U - - الر8اط 

املغرب.
«مالءمة النظام ارسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

53317 الر8اط.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) ((2(2 يونيو) (17 في) املؤرخ 
للشركة) ارسا�سي  النظام  مالءمة 
 (2-19 رقم) مع مقتضيات القانون:)
 17-95 املعد1 و املتمم للقانون رقم)
املتعلق بشركات املساهمة ثم تعديل)

النظام ارسا�سي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
تكتو8ر) (21 بتاريخ) ( التجارية بالر8اط)

2)2))تحت رقم)95)127.

752I

maitre(zirari(nadia

غلوبال سوغس أملونتيغ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

maitre(zirari(nadia
 sidi(maarouf(rond(point

 moustakbal(sidi(maarouf(rond
 point(moustakbal، 20520،

CASABLANCA maroc
غلو8ا1 سوغس تملونتيغ شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الزرقطوني الطابق التاني الشقة 
6 الدار البيضاء - 2372) الدار 

البيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4712(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)غلو8ا1)

سوغس تملونتيغ.

وكيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تعما1

االستيراد والتصدير

تجارة

إصالح تلقائي

تسويق معدات املطاعم

وجبات سريعة..

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 6 الشقة) التاني  الطابق  الزرقطوني 

الدار البيضاء)-)2372))الدار البيضاء)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( السيد رضوان الزرف)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( السيد رضوان الزرف)
 (2((2 االلفة) (16 رقم) (175 زنقة)

2))2))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( السيد رضوان الزرف)
 (2((2 االلفة) (16 رقم) (175 زنقة)

2))2))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

غشت)2)2))تحت رقم)-.

751I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

STE FLORA PRO -SARL-
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
-STE(FLORA(PRO -SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الجيش امللكي  إقامة السعدي 
مكانب للفتح الطابق الخامس 
املكتب رقم 5)  فاس  - 32222 

فاس  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

64(41
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FLORA PRO -SARL
الترويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للعقار.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الجيش امللكي))إقامة السعدي مكانب)
املكتب رقم) الخامس  الطابق  للفتح 

5)))فاس))-)32222)فاس))املغرب).
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد بناني))تحمد)):))322)حصة)
بقيمة)122)درهم للحصة).

322)حصة) ( (: السيد طارق زهري)
بقيمة)122)درهم للحصة).

حصة) (422 ( (: لحلو) السيد علي 
بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بناني))تحمد))عنوانه(ا))رقم)
حي النزهة طريق عين الشقف)) (4 ( ت)

32222)فاس املغرب.
الزوهري عنوانه(ا)) السيد طارق 
فاس شارع بيروت)33)الطابق االر�سي)
غيثة))الزهور)1  32222)فاس))املغرب.
السيد علي الحلو عنوانه(ا))طنجة)
طريق بو8انة إقامة السالم))فيال رقم)

12 52222)طنجة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بناني))تحمد))عنوانه(ا))رقم)
حي النزهة طريق عين الشقف)) (4 ( ت)

32222)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (1( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)-.
75(I

Vinalog service

VINALOG SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Vinalog service
59 شارع الزرقطوني  إقامة الزهور 
الطابق 7 الشفة 2) الدارالبيضاء ، 
CASABLANCA MAROC ،(2222
VINALOG SERVICE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
الزرقطوني إقامة الزهور الطابق 7 
الشفة 2)  الدارالبيضاء  - 2222)  

الدارالبيضاء  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.463(43

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) ((2(2 شتنبر) (23 في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 VINALOG الوحيد) الشريك  ذات 

 122.222 مبلغ رتسمالها) ( (SERVICE

اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
الزهور) إقامة  الزرقطوني  شارع  (59

الطابق)7)الشفة)2)))الدارالبيضاء))-)

2222)))الدارالبيضاء))املغرب نتيجة)

1):)حل الشركة.

و حدد مقر التصفية ب)59)شارع)

 7 الطابق) الزهور  إقامة  الزرقطوني 

  (2222 (- ( الدارالبيضاء) ( ((2 الشفة)

الدارالبيضاء))املغرب.)

و عين:

و) ( اليوسيفي) ( ( حنان) السيد(ة))

3)بلوك د طريق) عنوانه(ا))ليساسفة)

الدارالبيضاء)) ( ((2222 الجديدة)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749431.

753I

االستاد محمد لطفي

»BEST FRIENDS PRIVE»
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

االستاد محمد لطفي

36 شارع الجيش امللكي اقامة فضا ء 

222) الطابق الرابع فاس ، 32222، 

فاس املغرب

«BEST FRIENDS PRIVE» شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 36 شارع 

الجيش امللكي اقامة فضاء 222) 

الطابق التالت مكتب رقم 13 فاس 

فاس 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

64(61

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BEST»(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.«FRIENDS PRIVE

مدرسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التعليم الخصو�سي.

36)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

 (222 فضاء) اقامة  امللكي  الجيش 

فاس) (13 الطابق التالت مكتب رقم)

فاس)32222)فاس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 66.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 162 ( (: الكنوس) حميد  السيد 

حصة بقيمة)16.222)درهم للحصة).

 42 ( (: لزرق) الفتاح  عبد  السيد 

حصة بقيمة)4.222)درهم للحصة).

42)حصة) ( (: السيد محمد عالمي)

بقيمة)4.222)درهم للحصة).

2))حصة) ( (: قاسمي) السيدة االء)

بقيمة)222.))درهم للحصة).

السيد الغالي صقلي حسيني):))2) 

حصة بقيمة)222.))درهم للحصة).

 1(2 ( (: السيد عبد العلي حجيج)

حصة بقيمة)222.)1)درهم للحصة).

 (22 ( (: بنشكشو) امينة  السيدة 

حصة بقيمة)2.222))درهم للحصة).

حسني) سعداني  الحسن  السيد 

درهم) (6.222 بقيمة) حصة  (62 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الكنوس عنوانه(ا)) السيد حميد 

فاس)32222)فاس املغرب.

لزرق) الفتاح  عبد  السيد 

عنوانه(ا))فاس)32222)فاس املغرب.

عنوانه(ا)) عالمي  محمد  السيد 

فاس)32222)فاس املغرب.

عنوانه(ا)) قاسمي  االء) السيدة 

فاس)32222)فاس املغرب.

حسيني) صقلي  الغالي  السيد 

عنوانه(ا))فاس)32222)فاس املغرب.

السيد عبد العلي حجيج عنوانه(ا))

فاس)32222)فاس املغرب.

السيدة امينة بنشكشو عنوانه(ا))

فاس)32222)فاس املغرب.

حسني) سعداني  الحسن  السيد 

عنوانه(ا))فاس)32222)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حسيني) صقلي  الغالي  السيد 

عنوانه(ا))فاس)32222)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (13 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)2)2)/)66).

754I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 STE «ARRAHMANE» -SARL-

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI

 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE

 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

 STE «ARRAHMANE» -SARL(AU-

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

ياسين زنقة حسن ابن تابت شارع 

موالي الكامل ملعب الخيل فاس 

FES 30000 فاس  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

64(65

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((1

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.«ARRAHMANE»(-SARL(AU

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لغسيل الكلى وتمراض الكلى.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع) تابت  ابن  حسن  زنقة  ياسين 

 FES(موالي الكامل ملعب الخيل فاس

32222)فاس))املغرب).

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيدة شرين الرفاعي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة شرين الرفاعي عنوانه(ا))

3)تجزىة لكلومب طريق اموزار فاس)

32222)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة شرين الرفاعي عنوانه(ا))

3)تجزىة لكلومب طريق اموزار فاس)

32222)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (13 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)675).

755I

CABINET D’AUDIT ET DE CONSEIL

   الغوريزمي سولسيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET D›AUDIT ET DE

CONSEIL

 Bd Bir INZARANE-ROMANDIE

 II- TOUR(ICHBILIA-APPT 1& 2

 Bd Bir INZARANE-ROMANDIE

 II- TOUR(ICHBILIA-APPT 1& 2،

20370، CASABLANCA(MAROC

   الغوريزمي سولسيون   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي   412  

شارع الزرقطوني إقامة حماد الشقة 

رقم   1    - 2242) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

475529

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

((((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

الغوريزمي سولسيون)).
تتكون) (: (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تهداف الشركة كالتالي:

-)تطوير جميع ارعما1 املرتبطة) ( (

بتكنولوجيا املعلوميات))،

في) تو  املغرب  في  التمثيل سواء) (-

والعالمات) العمليات  لجميع  الخارج 

جميع املعدات الصناعية) التجارية،)

وغيرها،

الوساطة) عمليات  كافة  (-

والتمثيل.

-)املشاركة املباشرة تو غير املباشرة)

في تي عمليات تو شركات تتعلق بأي)

من تغراض الشركة.
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-))))و بصفة عامة،)جميع العمليات))

غير)) ( تو) ( مباشرة) ( ( )عالقة) لها) ( ( التي)

تعاله)) ( املذكورة) لألغراض  ( مباشرة)

تساعد على)) ( شأنها تن) ( التي من) تو 

تحقيقها و تطويرها

  412 ( ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع الزرقطوني إقامة حماد الشقة)
الدار البيضاء) ((2242  -     1 ( ( رقم)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد))محمد الفن):))352)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

((: السيد محمد ياسين متجينوش)

352)حصة بقيمة)122)درهم للحصة

 (52 ( (: الرمالوي) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد))املهدي ماهر))))))))))):))52 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

352)بقيمة) (: )السيد محمد الفن)

122)درهم.

(: السيد محمد ياسين متجينوش)

352)بقيمة)122)درهم.

 (52 (: الرمالوي) سعيد  السيد 

بقيمة)122)درهم.

السيد))املهدي ماهر)))):)52)بقيمة)

122)درهم.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا))) الفن  محمد  السيد 
حي) (5( و) (52 رقم) (، اللويزية) زنقة 

البيضاء) الدار  (.(2(12 ( ( السالم)

املغرب.

محمد ياسين متجينوش) ( السيد)
عنوانه(ا))تجزئة املحيط))،)رقم)9))دار)

بوعزة))3))7))الدار البيضاء)املغرب.

السيد سعيد الرمالوي عنوانه(ا))
55)عين) 1)رقم) تجزئة ارنصاف زنقة)

الشق)2472).)الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه(ا)) ماهر  املهدي  السيد 

1)طريق) 63)شارع الخليل حي الوفاء)

صفرو)32262)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الفن عنوانه(ا))زنقة)
حي السالم)) (5( و) (52 رقم) (، اللويزية)

12)2).)الدار البيضاء)املغرب
متجينوش) ياسين  محمد  السيد 
عنوانه(ا))تجزئة املحيط))،)رقم)9))دار)
بوعزة))3))7))الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)3)7494.

757I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 STE «AC INVEST» -SARL-
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
 STE «AC(INVEST» -SARL(AU-

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الجيش امللكي  إقامة السعدي 
مكانب للفتح الطابق الخامس 
املكتب رقم 5)  فاس  - 32222 

فاس  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
64(69

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((1
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.«AC(INVEST»(-SARL(AU
الترويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقاري.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الجيش امللكي))إقامة السعدي مكانب)
املكتب رقم) الخامس  الطابق  للفتح 

5)))فاس))-)32222)فاس))املغرب).
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: الشرايبي) امين  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) الشرايبي  امين  السيد 
))زنقة الخنساء)اقامة) 6))شقة) رقم)
كليو8اترا فاس)32222))فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) الشرايبي  امين  السيد 
))زنقة الخنساء)اقامة) 6))شقة) رقم)
كليو8اترا فاس)32222))فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (13 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)-.

752I

mohammed(boumzebra

ZONE MAISON
إعالن متعدد القرارات

mohammed(boumzebra
 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
ZONE MAISON «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي: رقم )9 

بلوك الف حي نزهة واحد  - 22)3) 
الفقيه بن صالح املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.4(26

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

2)2)تم اتخاذ) شتنبر) (15 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين مسيير جديد

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تفويت الحصص

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 

مايلي:)تعيين مسيير جديد محمد ايت)

الحاج

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت حصص من السيد الشكدالي)

حصة) (422 قدره) بما  الرحموني 

ايت) محمد  السادة  شركائه  لفائدة 

حصة و محمد رايتا) ((22 الحاج ب)

حصص) فاصبحت  حصة  ((22 ب)

الشركاء)622)حصة لكل منهما

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

صالح)) بن  بالفقيه  االبتدائية 

رقم) تحت  ((2(2 شتنبر) (15 بتاريخ)

.(94/(2(2

762I

مكتب املحاسبة اطاكوم

STE ANDAD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسما1 الشركة

مكتب املحاسبة اطاكوم

زنقة 63 رقم 3 تنجداد ، 622)5، 

تنجداد املغرب

STE ANDAD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

النميرو فركلة العليا - 622)5 

تنجداد املغرب.

رفع رتسما1 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.7((5
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((2(2 تكتو8ر) (22 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما1  رفع 
من) تي  درهم») ((.222.222»
«1.222.222)درهم»)إلى)«3.222.222 
تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

نقدية تو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)24).
761I

fam(consulting

DESTINATION BONHEUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fam(consulting
 res(koutoubia(center 2 avenue

 hassan(II(gueliz 2 eme(etage(n°9
، 40000، marrakech(maroc

  DESTINATION BONHEUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 AV وعنوان مقرها اإلجتماعي

 ABDELKRIM EL KHATTABI RES
 JAWAD(IMM 109 APPT(N°43
 3EME(ETAGE(MARRAKECH  -

42222 مراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

125647
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 يونيو) ((4
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. DESTINATION BONHEUR
 GESTION(:(غرض الشركة بإيجاز
 DES MAISONS D HOTES ET

. RESTAURANTS
 AV (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 ABDELKRIM EL KHATTABI RES
 JAWAD IMM 129 APPT N°43

 3EME ETAGE MARRAKECH  -
42222)مراكش املغرب).

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

 BERTHAULT ep السيدة)
عنوانه(ا)) ( (GUERIN  STEPHANIE
 RUE 4 DES MURIERS 26222
  SAINT JULIEN L’ARS FRANCE

.74162 SAINT JULIEN  FRANCE
  GUERIN PATRICE السيد)
 RUE 4 DES MURIERS عنوانه(ا))
 26222 SAINT JULIEN L’ARS
  FRANCE  74162 SAINT JULIEN

.FRANCE
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 BERTHAULT ep السيدة)
عنوانه(ا)) ( (GUERIN  STEPHANIE
 RUE 4 DES MURIERS 26222
  SAINT JULIEN L’ARS FRANCE

 74162 SAINT JULIEN  FRANCE
  GUERIN PATRICE السيد)
 RUE 4 DES MURIERS عنوانه(ا))
 26222 SAINT JULIEN L’ARS
  FRANCE  74162 SAINT JULIEN

FRANCE
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
13)غشت) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)114279.

76(I

ائتمانية لرفيد

LARA DRING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية لرفيد
شارع مالك ابن مرحل’ زنقة طنجة, 
عمارة املحيط, طابق الثاني رقم:14 

، 222)9، العرائش املغرب
LARA DRING SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
الرياض رقم: 4 - 222)9 العرائش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55(5
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LARA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.DRING SARL
غرض الشركة بإيجاز):)توزيع و8يع)

البن بالجملة
بشكل) الغذائية  املنتجات  توزيع 

عام
اعما1 مختلفة.

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
العرائش) (9(222  -  4 رقم:) الرياض 

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: امليموني) ياسين  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
السيد عبداللطيف امغيلي):))522 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ياسين امليموني عنوانه(ا))
زنقة الرياض رقم:)4 222)9)العرائش)

املغرب.
امغيلي) عبداللطيف  السيد 
 4 رقم:) الرياض  زنقة  عنوانه(ا))

222)9)العرائش املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ياسين امليموني عنوانه(ا))
زنقة الرياض رقم:)4 222)9)العرائش)

املغرب.

امغيلي) عبداللطيف  السيد 

 4 رقم:) الرياض  زنقة  عنوانه(ا))

222)9)العرائش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالعرائش) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)743.

764I

GLE SERVICES

CHIOUA SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GLE SERVICES

 HAY(DZIRI(JAMAA(MAKRAA ،

90000، TANGER(MAROC

CHIOUA SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي رهراه 

بناية 1227 طنجة - 92222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

122(45

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((2

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHIOUA SERVICE

خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املالية متعددة.

عنوان املقر االجتماعي):)حي رهراه)

طنجة) (92222 (- طنجة) (1227 بناية)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:



عدد)5635 - 11)ر8يع ارو1))144 )2))تكتو8ر)2)2))الجريدة الرسمية   14488

 1.222 ( (: السيد يوسف الشيوة)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد يوسف الشيوة عنوانه(ا))

طنجة) (1227 بناية رقم) الرهراه  حي 

92222)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف الشيوة عنوانه(ا))

حي الرهراه بناية رقم)1227  92222 

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((2 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2)2))تحت رقم)4927.

765I

Arithmetic Compta 

طالبي 3أ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Arithmetic Compta

117 شارع موالي عبد العزيز (اقامة 

الريان) املكتب رقم 4 ، 14222، 

القنيطرة املغرب

طالبي 3ت شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 

شارع مصطفى الرافعي وشارع 

طنجة إقامة بالزور 14 مكتب رقم 

27  - 14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56527

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((5

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

طالبي) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

3ت.

نقل) (. (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النقل) (/ البضائع) نقل  (/ املوظفين)

املدر�سي.

ملتقى) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع مصطفى الرافعي وشارع طنجة)

 -   27 مكتب رقم) (14 بالزور) إقامة 

14222)القنيطرة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد مصطفى طالبي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مصطفى طالبي عنوانه(ا))

 14222  632 رقم) د  العربي  املغرب 

القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مصطفى طالبي عنوانه(ا))

 14222  632 رقم) د  العربي  املغرب 

القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بالقنيطرة)
رقم)-.

767I

ائتمانية دار املحتسب

 BAB AL MAGHARIBA» 
  » CONSTRUCTION

باب املغار8ة للبناء «

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ائتمانية دار املحتسب

29 زنقة لبروير بوركون ، 2242)، 

الدار البيضاء املغرب

 BAB AL MAGHARIBA» 

CONSTRUCTION «  باب املغار8ة 

للبناء « شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 131، 
شارع تنفا، إقامة تزور مكتب رقم 

11 ب الدار البيضاء. - 2242)  الدار 
البيضاء اململكة املغر8ية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
375235

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((217 مارس) (32
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 BAB AL MAGHARIBA» ( (:
باب املغار8ة) ( (» (CONSTRUCTION

للبناء)«.
تكمن) (: (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املغرب) داخل  الشركة  تهداف 

وخارجه فيما يلي:
اإلنعاش العقاري (•

في) البناء) تشغا1  كافة  (•
جميع مراحله،

تشغا1) و  البناء،) تشغا1  (•
التهيئة و التبليط،

و) التصميم  تشغا1  (•
املاء) و  التطهير  و  التهيئة  و  الزخرفة 
و) الطرق  و  الري  و  للشرب  الصالح 

مختلف الشبكات،))
املنتجات) كافة  استيراد  (•
بشكل) املرتبطة  واملعدات  واملواد 
مباشر تو غير مباشر بموضوع الشركة)
و) الشركة  نمو  تشجيع  تروم  التي  و 

شرائها في عين املكان،
السلع) ( كافة) االستيراد  (•
املعدات و املنتجات و املواد و العتاد)

و تصديرها و املتاجرة فيها،
و) االستغال1  و  اإلدارة  (•
ارمالك) لكل  والبيع  اإليجار  تسيير،)
التي) العقارية  تو  املنقولة  الحقوق  و 
يمكن للشركة تن تتملكها إما بالشراء)
بأي) تو  التقسيم  تو  االستبدا1  تو 

طريقة تخرى،

في) باملشاركة  ( ارخذ) (•
موضوع) لها  التي  املؤسسات  كل 
تأسيس) طريق  عن  ملحق  تو  مماثل 
في) الحصص  تقديم  شركات،)
املوجودة،الشراكة) الشركات 
طريق) عن  باملساهمة،االندماج 
التوصية)،شراء)الحقوق تو تي شكل)

آخر،
العمليات) كافة  وعموما  (•
املالية،) الصناعية،) التجارية،)
املرتبطة) واملالية  ،العقارية  املنقولة)
بشكل مباشر و غير مباشر باملواضيع)
شأنها) من  التي  تو  تعاله،) املذكورة 
كل) كذا  و  وتنميتها  إنجازها  تشجيع 
مشاركة مباشرة،)تو غير مباشرة)،بأي)
شكل كان في املقاوالت التي لها تهداف)

مشابهة تو مرتبطة.)
(،131 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم) مكتب  تزور  إقامة  تنفا،) شارع 
11)ب الدار البيضاء.)-)2242)))الدار)

البيضاء)اململكة املغر8ية.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

22.222).1)درهم،)مقسم كالتالي:
املليح) بن  املالك  عبد  السيد 
درهم) (122 بقيمة) حصة  (4.222 ( (:

للحصة).
4.222)حصة) ( السيد تنور مرقه):)

بقيمة)122)درهم للحصة).
 4.222 ( (: غربي)

ُ
امل معتز  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
املليح) بن  املالك  عبد  السيد 
شارع) حمرية  تجزئة  (5 عنوانه(ا))
انفا) ب  الذئا  عين  الكبير  الحزام 
اململكة) البيضاء) الدار  ((2122

املغر8ية.
عنوانه(ا)) مرقه  تنور  السيد 
إقامة نسيم فيال رقم)124)مسيرة)3،))))

42142)مراكش اململكة املغر8ية.
عنوانه(ا)) غربي 

ُ
امل معتز  السيد 

إقامة النسيم فيال رقم)112)مسيرة)3 
42142)مراكش اململكة املغر8ية.
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والعائلية) الشخصية  ارسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

املليح) بن  املالك  عبد  السيد 
شارع) حمرية  تجزئة  (5 عنوانه(ا))
انفا) ب  الذئا  عين  الكبير  الحزام 
اململكة) البيضاء) الدار  ((2122

املغر8ية
عنوانه(ا)) مرقه  تنور  السيد 
إقامة نسيم فيال رقم)124)مسيرة)3،))))

42142)مراكش اململكة املغر8ية
عنوانه(ا)) غربي 

ُ
امل معتز  السيد 

إقامة النسيم فيال رقم)112)مسيرة)3 
42142)مراكش اململكة املغر8ية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تبريل)217))تحت رقم)322)63.
769I

الحسين فاضيل

 S TRAVAUX DE BATIMENT
ET ROUTE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رتسما1 الشركة

الحسين فاضيل
مكتب رقم 15، املجمع املنهي ،تجزئة 
) شارع عال1 الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 42222، مراكش 
املغرب

 S TRAVAUX DE BATIMENT ET
ROUTE     شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 
5 االزدهار تتمة شارع عال1 الفا�سي 
9ـ75 ،مراكش - 42222 مراكش  

املغرب.
رفع رتسما1 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27517

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) ((2(2 شتنبر) (22 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما1  رفع 
«922.222)درهم»)تي من)«122.222 
عن) درهم») (1.222.222» إلى) درهم»)
ديون) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)1)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)116192.

772I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 STE «APPARTEO» -SARL-
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI

 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE

 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

 STE «APPARTEO» -SARL(AU-

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي القطعة 

66/15 الحي الصناعي سيدي 

ابراهيم شارع الفرابي فاس - 32222  

فاس املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

64(67

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.«APPARTEO»(-SARL(AU

غرض الشركة بإيجاز):)الفندقة.

القطعة) (: عنوان املقر االجتماعي)

15/66)الحي الصناعي سيدي ابراهيم)

فاس) ( (32222 (- شارع الفرابي فاس)

املغرب).

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد توفيق الخليفي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد توفيق الخليفي عنوانه(ا))

تجزىة) هللا  عبد  موالي  االمير  شارع 

القدميري رقم)59)فاس)32222)فاس)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد توفيق الخليفي عنوانه(ا))

تجزىة) هللا  عبد  موالي  االمير  شارع 

القدميري رقم)59)فاس)32222)فاس)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (13 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)674).

77(I

ائتمانية دار املحتسب

 BAB AL MAGHARIBA » 
   » CONSTRUCTION

« باب املغار8ة للبناء «

إعالن متعدد القرارات

ائتمانية دار املحتسب

29 زنقة لبروير بوركون ، 2242)، 

الدار البيضاء املغرب

 BAB AL MAGHARIBA » 

CONSTRUCTION «   « باب 

املغار8ة للبناء « «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 131، 

شارع تنفا، إقامة تزور مكتب رقم 

11 ب  - - الدار البيضاء اململكة 

املغر8ية.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

212))تم اتخاذ) 11)دجنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

بالدار) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

البيضاء)بتاريخ)11)دجنبر)212))،)باع)

السيد تنور مرقه للسيد عبد املالك)

بن املليح تلفين)(222.)))حصة الذي)

باب املغار8ة) (» كان يملكها في شركة)

للبناء)«)شركة محدودة املسؤولية.

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

بالدار) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

البيضاء)بتاريخ)11)دجنبر)212))،)باع)

غربي)
ُ
السيد تنور مرقه للسيد معتز امل

كان) الذي  حصة  (((.222) تلفين)

يملكها في شركة)«)باب املغار8ة للبناء)

«)شركة محدودة املسؤولية.

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

بمقت�سى محضرمؤرخ بالدار) مايلي:)

(،(212 دجنبر) (11 بتاريخ) البيضاء)

لشركاء) االستثنائي  العام  الجمع 

قرر) (» للبناء) املغار8ة  باب  (» شركة)

املوافقة على هذه البيوع،) مايلي):)-)

من) 6و7) الفصلين) تغيير  (-

قبو1) القانون ارسا�سي للشركة،)-)

استقالة السيد تنور مرقه من مهامه)

كمسير للشركة و تعيين السيد عبد)

لبطاقة) الحامل  املليح،) بن  املالك 

BE453(75؛) التعريف الوطنية رقم)

غربي،)الحامل لبطاقة)
ُ
و السيد معتز امل

تمت) (-(،BK2622(Q(اإلقامة رقم

املصادقة على صياغة جديدة للنظام)

ارسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

لرتسما1) املكونة  الحصص  تمثل 

ومحررة) نقدية  تقدمات  الشركة 

-السيد عبد) ( (: بالربع،)مخصصة إلى)

(( ( املالك بن املليح

السيد معتز) (- درهم) (622.222,22 ( (:

(( ( ( غربي
ُ
امل

:))622.222,22)درهم تي ما مجموعه)

:)))22.222,22)1درهم
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على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 
مليون) الشركة  رتسما1  يبلغ  مايلي:)
درهم.) ((1.(22.222) تلف) ومائتي 
222.)1)حصة بمبلغ) وهو مقسم إلى)
الواحدة) للحصة  درهم  (122,22
بالربع) ( محررة) بالكامل،) مكتتبة 
ومخصصة إلى الشركاء)بالتناسب مع)
املالك) -السيد عبد  ( تي:) تقدماتهم،)
بن املليح):))6222)حصة)-)السيد معتز)
غربي:))6222)حصة تي ما مجموعه)

ُ
امل

222.)1حصة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)219))تحت رقم)692295.

773I

العبدالوي لالشغا1 املحاسبتية

STE ADRFAT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما1 الشركة

العبدالوي لالشغا1 املحاسبتية
عمارة نوميديا شارع محمد الخامس 

الطابق )الشقة3 تازة ، 35222، 
تازة املغرب

STE ADRFAT SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

نسمة رقم 2) الشقة 2  زنقة احمد 
تهراست تازة - 35222 تازة املغرب.

رفع رتسما1 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(623
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) ((2(2 غشت) (12 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما1  رفع 
من) تي  درهم») (1.422.222»
 3.(22.222» إلى) درهم») (122.222»
تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

نقدية تو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (27 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2)2))تحت رقم)452.

774I

CABINET CADRE CONSEIL

IRRIGOLD MAROC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV(MY(RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC
IRRIGOLD MAROC SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
الوحدة رقم 1379 ورزازات. - 
45222 ورزازات اململكة املغر8ية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11255
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((2
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IRRIGOLD MAROC SARL
غرض الشركة بإيجاز):)-)االشغا1)

املختلفة او البناء.
-)تركيب املعدات الزراعية.

-)بيع املعدات الزراعية..
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الوحدة رقم)1379)ورزازات.)-)45222 

ورزازات اململكة املغر8ية.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

122.222,22)درهم،)مقسم كالتالي:
السيد يوسف فاتحي):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
 522 ( (: هاشمي) عي�سى  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) فاتحي  يوسف  السيد 
  45222 تنغير) تغزوت  تبسباست 

تنغير اململكة املغر8ية.

عنوانه(ا)) هاشمي  عي�سى  السيد 

تنغير اململكة) ( (45222 اعدوان تنغير)

املغر8ية.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) هاشمي  عي�سى  السيد 

عي�سى هاشمي)45222))تنغير اململكة)

املغر8ية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بورزازات) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)723.

775I

العبدالوي لالشغا1 املحاسبتية

 STE A H NETTOYAGE  SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما1 الشركة

العبدالوي لالشغا1 املحاسبتية

عمارة نوميديا شارع محمد الخامس 

الطابق )الشقة3 تازة ، 35222، 

تازة املغرب

 STE(A(H(NETTOYAGE  SARL(AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة نور 

الهدى رقم ) شارع زيري بن عطية 

حسن بحتات تازة - 35222 تازة 

املغرب.
رفع رتسما1 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3665

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) ((2(2 شتنبر) (11 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما1  رفع 

من) تي  درهم») (1.122.222»

 1.(22.222» إلى) درهم») (122.222»

تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

نقدية تو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (29 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2)2))تحت رقم)462.

776I

MCG

أس أف إي أم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MCG

 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

تس تف إي تم شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عال1 الفا�سي، العمارة )1، الشقة 
رقم 5، تجزئة سين - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127149

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)تس تف)

إي تم.

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشقق املفروشة....

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الشقة) (،1( العمارة) الفا�سي،) عال1 
رقم)5،)تجزئة سين)-)42222)مراكش)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

((: فرانسيسكا) سكويالري  السيدة 

52)حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

52)حصة) ( (: السيد املتوكل خليل)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
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فرانسيسكا) سكويالري  السيدة 
سيدي) ياسمين  تجزئة  عنوانه(ا))
دوار) والد حسون،) يوسف بت علي،)

ولد الكرن)42222)مراكش املغرب.
عنوانه(ا)) خليل  املتوكل  السيد 
بت) يوسف  سيدي  ياسمين  تجزئة 
الكرن) ولد  دوار  والد حسون،) علي،)

42222)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
فرانسيسكا) سكويالري  السيدة 
سيدي) ياسمين  تجزئة  عنوانه(ا))
دوار) والد حسون،) يوسف بت علي،)

ولد الكرن)42222)مراكش املغرب
عنوانه(ا)) خليل  املتوكل  السيد 
بت) يوسف  سيدي  ياسمين  تجزئة 
الكرن) ولد  دوار  والد حسون،) علي،)

42222)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
13)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)52)116.
777I

مكتب املحاسبة اطاكوم

STE SAHARA DES TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجداد ، 622)5، 

تنجداد املغرب
 STE SAHARA DES TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر اكلي 
ملعب  - 622)5 تنجداد املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11151
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2)2))تقرر حل) 4))شتنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 STE SAHARA DES(الشريك الوحيد
TRAVAUX))مبلغ رتسمالها)122.222 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر)
اكلي ملعب))-)622)5)تنجداد املغرب)

نتيجة 1):)تلقائي.

و حدد مقر التصفية ب قصر اكلي)
ملعب))-)622)5)تنجداد املغرب.)

و عين:
السيد(ة))عبد الرحمان))ناصري و)
 5((52 ( عنوانه(ا))قصر اكلي ملعب)
تنجداد املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)73).

779I

MOVE PRIVATE REAL ESTATE

 MOVE PRIVATE REAL
ESTATE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MOVE PRIVATE REAL ESTATE
 LOT(SAAD(ALLAH(IMM. B2

 APPT(N°7 HAY(EL(MOHAMADI
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
  MOVE PRIVATE REAL ESTATE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

املحمدي إقامة سعد هللا عمارة ب) 
الشقة 7 مراكش  مراكش  42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
123635

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 مارس) (29
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MOVE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. PRIVATE REAL ESTATE
وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقارية).
الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املحمدي إقامة سعد هللا عمارة ب) 
 42222 ( مراكش) ( مراكش) (7 الشقة)

مراكش املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ( السيدة الجداوي إلهام)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة الجداوي إلهام))عنوانه(ا))
هللا) سعد  إقامة  املحمدي  الحي 
 42222 7)مراكش) عمارة ب))الشقة)

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( سعاد) منوي  السيدة 
 42252 ( سيبع) البوهالي  درب  (139

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 
رقم) تحت  ((2(2 مارس) (12

.M03_20_2085471
721I

GHIZLANE DOUBLANE

MESRAR INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة العبدي شارع محمد 
السادس ، 4222)، الجديدة املغرب
MESRAR INDUSTRIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

دوارالدعيجات موالي عبد هللا - 
4222) الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

16963

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) ((4

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MESRAR INDUSTRIE

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.NETTOYAGE JARDINAGE

(: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- هللا) عبد  موالي  دوارالدعيجات 

4222))الجديدة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد حسام مسرار):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: املكاوي) اشرف  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) مسرار  حسام  السيد 

 (4222  3 اقامة املنزه عمارة ا شقة)

الجديدة املغرب.

عنوانه(ا)) املكاوي  اشرف  السيد 

هللا) عبد  موالي  ( الدعيجات) دوار 

4222))الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) مسرار  حسام  السيد 

 (4222  3 اقامة املنزه عمارة ا شقة)

الجديدة املغرب

عنوانه(ا)) املكاوي  اشرف  السيد 

هللا) عبد  موالي  ( الدعيجات) دوار 

4222))الجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة))بتاريخ)3))شتنبر)

2)2))تحت رقم)5322).

723I
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مكتب املحاسبة اطاكوم

STE PROFERKLA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجداد ، 622)5، 

تنجداد املغرب
STE PROFERKLA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

ايت عاصم فركلة العليا  - 622)5 
تنجداد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
14(25

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((2
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROFERKLA
االشغا1) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة)-)منعش عقاري.
قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 5(622 (- ( ايت عاصم فركلة العليا)

تنجداد املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد واحي باسو):))1.222)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد واحي باسو عنوانه(ا))قصر)
ايت عاصم))622)5)تنجداد املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد واحي باسو عنوانه(ا))قصر)

ايت عاصم))622)5)تنجداد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)935.

724I

jilovta(sarl

STE ERGUIG TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jilovta(sarl

 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

STE ERGUIG TRAVAUX  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1 طريق 

الصفاء 1 حي االندلس - 62222 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

35677

 16 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 غشت)

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ERGUIG TRAVAUX

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اشغا1) و  البناء) اشغا1  و  عقاري 

مختلفة.

طريق) (1 (: عنوان املقر االجتماعي)

 62222 (- االندلس) حي  (1 الصفاء)

وجدة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: الرقيق) السيدة صفاء)
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الرقيق  السيدة صفاء)
املرزوقي) احمد  طريق  االندلس  حي 

رقم)12 62222)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الرقيق  السيدة صفاء)
املرزوقي) احمد  طريق  االندلس  حي 

رقم)12 62222)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (21 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2)2))تحت رقم))16).
726I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

EXLUSIVITE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV(EL(MOUTANABI(RUE 1
 N°183 2EME  ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
EXLUSIVITE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 91)-93) 
حي االمل بلوك ) - 3222) بني مال1 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.(127

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)31)يوليوز)219))تقرر حل)
شركة ذات مسؤولية) (EXLUSIVITE
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (122.222 رتسمالها)
مقرها اإلجتماعي)93)-91))حي االمل)
بني مال1 املغرب) ((3222  -  ( بلوك)

نتيجة لعدم استيفاء)غرض الشركة.

و عين:
ياسين) ( رشيد) السيد(ة))

بنعدي) عنوانه(ا)) و  االخصا�سي 
بني مال1) ((3222   3( رقم) (( الزنقة)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

(91- وفي) ((2(2 شتنبر) (14 بتاريخ)

) - 3222))بني) 93))حي االمل بلوك)

مال1 املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( مال1) ببني  االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)635.

727I

jilovta(sarl

STE TANJAWI TRAV ORIENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

jilovta(sarl

 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

 STE TANJAWI TRAV ORIENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 

طريق ا 16 رقم 52 - 62222 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

35747

 15 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 يوليوز)

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TANJAWI TRAV ORIENT

االشغا1) (: غرض الشركة بإيجاز)

و) /االستراد  املختلفة) و  العامة 

التصدير و السمسرة.
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حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
النهضة طريق ا)16)رقم)52 - 62222 

وجدة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد الزاوي):))752)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
 (52 ( (: حسناء) شلقي  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) الزاوي  محمد  السيد 
 3 55)رقم) حي ال�سي لخضر طريق ب)

62222)وجدة املغرب.
عنوانه(ا)) السيدة شلقي حسناء)
 3 55)رقم) حي ال�سي لخضر طريق ب)

62222)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الزاوي  محمد  السيد 
 3 55)رقم) حي ال�سي لخضر طريق ب)

62222)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (29 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2)2))تحت رقم)76)).

729I

jilovta(sarl

 STE BH  ORIENT GAZ BENI
KHALED

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

jilovta(sarl
 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

 STE(BH  ORIENT(GAZ(BENI
KHALED  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

عال1 بن عبد اهللا رقم 19  - 63252 
احفير  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7373

 (2 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  ((2(2 يوليوز)

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

BH  ORIENT GAZ BENI KHALED

غرض الشركة بإيجاز):)توزيع غاز)

البوتان و البرو8ان).

طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

عال1 بن عبد اهللا رقم)19  - 63252 

احفير))املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: خالد) بنعودة  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) خالد  بنعودة  السيد 

  19 رقم) اهللا  عبد  بن  عال1  طريق 

63252)احفير))املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) خالد  بنعودة  السيد 

  19 رقم) اهللا  عبد  بن  عال1  طريق 

63252)احفير))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((9 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2)2))تحت رقم)329.

791I

khalil marketing

KHALIL MARKETING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

khalil marketing

 rue(de(neuf(brisash(benjdia 39

casa، 20000، casablanca(maroc

KHALIL MARKETING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي   )3   

بريزاس بن جدية الدار البيضاء  

املغرب - 2222) الدار البيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(311145

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KHALIL MARKETING

 ACHAT (: غرض الشركة بإيجاز)

 IMPORT DE TOUS ARTICLES

 PHOTOGRAPHIQUES ET

.AUDIOVISEULS

   3( ( ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

البيضاء)) الدار  جدية  بن  بريزاس 

البيضاء)) الدار  ((2222 (- املغرب)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: السيد خليل ولد شهيبة)
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد خليل ولد شهيبة عنوانه(ا))
الدار) (5( رقم) (3 زنقة) ( الفتح) ¨حي 
البيضاء) الدار  ((2222 البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خليل ولد شهيبة عنوانه(ا))
الدار) (5( رقم) (3 زنقة) ( الفتح) ¨حي 
البيضاء) الدار  ((2222 البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)211))تحت رقم)22369231.
793I

FMCOMPTA - Comptable Agréé

GREEN PAUSE شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FMCOMPTA - Comptable(Agréé
 Basma 1, GH5, Imm 26,

 Appt(n°6 Ain(Sebaa ، 20250،
Casablanca Maroc

شركة GREEN PAUSE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 7 
الرقم 5 الطابق الثاني الشقة رقم 4 
سعادة سيدي البرنو�سي - 2612) 

الدارالبيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.462533

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)32)شتنبر)2)2))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«زنقة)7)الرقم)5)الطابق الثاني الشقة)
(- البرنو�سي) سيدي  سعادة  (4 رقم)
2612))الدارالبيضاء)املغرب»)إلى)«3 
الطابق) الر8يع  حقو1  (GH1 عملية)
 12 رقم) املحل  (C عمارة) ارر�سي 
سيدي مومن)-)2422))الدارالبيضاء))

املغرب».
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 
 749562 رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر)

.((3769(

794I

jilovta(sarl

STE  ESKI SEHIR CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jilovta(sarl
 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

STE  ESKI(SEHIR(CAR  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
العسكرية رقم 35 واد الناشف - 

62222 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
35543

 (6 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 يوليوز)
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
  STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ESKI SEHIR CAR
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق).
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- الناشف) واد  (35 رقم) العسكرية 

62222)وجدة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: لونيس) محمد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) لونيس  محمد  السيد 

امليلود) الهاشمي  االندلس طريق  حي 
رقم)56 62222)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة بنلبدي الزهرة عنوانه(ا))

بركان) (62222 زكز1) تشنونة  دوار 

وجدة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (29 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2)2))تحت رقم)1292.

796I

CABINET BADREDDINE

IGOUDAR TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسما1 الشركة

CABINET BADREDDINE

79) ت مسيرة 1 اقامة هني الشقة 
رقم 1 ، 2، مراكش املغرب

IGOUDAR TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 465 بلوك 

7 حي االنارة حي الحسني  تاركة  - 

42222 مراكش املغرب.
رفع رتسما1 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.13769

العام) الجمع  بمقت�سى 

غشت) ((4 في) املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة) رتسما1  رفع  تم  ((2(2

درهم») (12.222.222» قدره) بمبلغ 

إلى) درهم») ((5.222.222» من) تي 

((: طريق) عن  درهم») (35.222.222»

تر8اح تو عالوات) تو  إدماج احتياطي 

إصدار في رتس املا1.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

13)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)42)116.

792I

R H AUDIT COMPTA

يوهاد كونستخوكسيون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

R H AUDIT COMPTA

 HAY(BENKIRANE(RUE 99 N°

 16 TANGER(HAY(BENKIRANE

 RUE 99 N° 16 TANGER، 90000،

TANGER MAROC

يوهاد كونستخوكسيون شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ) زنقة 

يعقوب املنصور الطابق الثالت رقم 

5 طنجة - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

122623

 (3 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 شتنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

يوهاد) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

كونستخوكسيون.

و) البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تشغا1 متعددة.
زنقة) (( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

يعقوب املنصور الطابق الثالت رقم)

5)طنجة)-)92222)طنجة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: الهادي) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الهادي  يوسف  السيد 
طنجة) (35 رقم) (46 حي الجديد زنقة)

92222)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الهادي  يوسف  السيد 
طنجة) (35 رقم) (46 حي الجديد زنقة)

92222)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (22 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)34561).

799I

BAGIC

 VIBRANT NDT SERVICES
MORROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

BAGIC
BD(LA(RESISTANCE .1 LOT.

 WAHDA(APPT.1 ALIA
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
 VIBRANT NDT SERVICES
MORROCCO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

1BD LA RESISTANCE LOT.
 WAHDA(APPT.1 ALIA 28830

.MOHAMMEDIA MAROC
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.((737

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) ((2(2 شتنبر) (16 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 VIBRANT الوحيد) الشريك  ذات 
  NDT SERVICES MORROCCO
درهم) (122.222 رتسمالها) مبلغ 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 
1BD LA RESISTANCE LOT.

 WAHDA APPT.1 ALIA (2232
نتيجة (MOHAMMEDIA MAROC
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مترتب) للشركة  مسبق  حل  (: (1 (
الوحيد. الشريك  قرار  عن 
ب) التصفية  مقر  حدد  و 
1BD LA RESISTANCE LOT.

 WAHDA APPT.1  ALIA (2232
 .MOHAMMEDIA MAROC

و عين:
خيري و) ( عبد اللطيف) السيد(ة))
اقامة فضالة بارك طابق) عنوانه(ا))
املحمدية املغرب) ((2232  7 الرقم) (3

كمصفي)(ة))للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند 
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
 N°7 RES FEDALA PARK ETG 3 (:

MOHAMMEDIA
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)73)1.
221I

AMJAD AUDIT

HASSAN TRAVAUX GHARB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

AMJAD AUDIT
 HAY(ESSALAM(BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 24-23
SLIMANE MAROC

 HASSAN TRAVAUX GHARB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 

السالم بلوك 36 رقم 29 - 22)14 
سيدي سليمان املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.349
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) ((2(2 يناير) (15 املؤرخ في)
 HASSAN TRAVAUX GHARB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
رتسمالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها) وعنوان  درهم  (122.222

رقم) (36 اإلجتماعي حي السالم بلوك)
29 - 22)14)سيدي سليمان املغرب)

نتيجة لقرار الشريك الوحيد.
و عين:

و) الحسن  ( املفضل) السيد(ة))
رقم) (36 حي السالم بلوك) عنوانه(ا))
املغرب) سيدي سليمان  (14(22  26

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)15)يناير)2)2))وفي حي السالم)
سيدي) (14(22  -  26 رقم) (36 بلوك)

سليمان املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( سليمان) بسيدي  االبتدائية 

)1)تكتو8ر)2)2))تحت رقم)19).

22(I

R H AUDIT COMPTA

طنجيس بريك ديستريبوسيون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

R H AUDIT COMPTA
 HAY(BENKIRANE(RUE 99 N°
 16 TANGER(HAY(BENKIRANE

 RUE 99 N° 16 TANGER، 90000،
TANGER MAROC

طنجيس بريك ديستريبوسيون 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ) زنقة 

يعقوب املنصور الطابق الثالت رقم 
5 - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
122493

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

طنجيس بريك ديستريبوسيون.

غرض الشركة بإيجاز):)بيع و شراء)

وتسويق وتوزيع القرمود و اآلجور.
زنقة) (( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

يعقوب املنصور الطابق الثالت رقم)

5 - 92222)طنجة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: الزراد) محمد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا))) الزراد  محمد  السيد 
القصر) (5 رقم) (7 زنقة) السالم  حي 

الكبير)92222)القصر الكبير املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا))) الزراد  محمد  السيد 
القصر) (5 رقم) (7 زنقة) السالم  حي 

الكبير)92222)القصر الكبير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (26 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)34472).

224I

AM CONSULTING

INTEXALU
شركة املساهمة

تحويل الشكل القانوني للشركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

INTEXALU شركة املساهمة

و عنوان مقرها االجتماعي 19 زنقة 

ترمس خليل 3 البليت  - 2)23) 

الدارالبيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21615

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)15)دجنبر)222))تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)«شركة)

املساهمة»)إلى)«شركة ذات املسؤولية)

املحدودة».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)221))تحت رقم)2)6)12.

225I

STE AYAD CONSULTING SARL

CENTRAGEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER(ETAGE(APPT

 N°7 OUJDA(OUED(NACHEF،

60000، OUJDA(MAROC

CENTRAGEN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس اقامة اطلس 

1 الشقة رقم 1 - 62222 وجدة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(3553

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 غشت) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الكعابي) عزيز  (ة)) السيد) تفويت 

تصل) من  اجتماعية  حصة  (522

522)حصة لفائدة))السيد)(ة))سميرة)

مقدم بتاريخ)26)غشت)2)2).

عبدالرحيم) (ة)) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (522 مطهري)

(ة)) السيد) ( 522)حصة لفائدة) تصل)

عتيقة ايت الطويل بتاريخ)26)غشت)

.(2(2

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

تكتو8ر) (29 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2)2))تحت رقم)66)).

226I
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SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 STE «CHAFA INVEST»-

-SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI

 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE

 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

 STE «CHAFA(INVEST» -SARL-

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي  إقامة السعدي 

مكانب للفتح الطابق الخامس 

املكتب رقم 5)  فاس  - 32222   

فاس  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

64(29

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.«CHAFA(INVEST»(-SARL(AU

الترويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
العقاري

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الجيش امللكي))إقامة السعدي مكانب)

املكتب رقم) الخامس  الطابق  للفتح 

5)))فاس))-)32222)))فاس))املغرب).

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

بناني) لحكيم  شكيب  السيد 
درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
بناني) لحكيم  شكيب  السيد 
عنوانه(ا))شارع الكرامة فيال)12)زنقة)
 32222 النورس طريق ايموزار فاس)

فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بناني) لحكيم  شكيب  السيد 
عنوانه(ا))شارع الكرامة فيال)12)زنقة)
 32222 النورس طريق ايموزار فاس)

فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (14 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)-.

227I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 SOCIETE HAJARMAN
TRANS SARL AU

شركة ذات مسؤولية 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 HAJARMAN TRANS
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 

23 مكرر الطابق االو1 عمارة رقم 
12 اقامة حدائق اكادير حي رياض 
السالم  اكادير 22222 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
44555

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (14

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE HAJARMAN TRANS

.SARL AU

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لفائدة الغير.

عنوان املقر االجتماعي):)الرقم)23 

 12 رقم) عمارة  االو1  الطابق  مكرر 

اقامة حدائق اكادير حي رياض السالم))

اكادير)22222)اكادير املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الواحد) عبد  الدرعاوي  السيد 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الواحد) عبد  الدرعاوي  السيد 

موالي) الهواورة  دوار  عنوانه(ا))

الجديدة) ((4(22 الجديدة) عبدهللا 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الواحد) عبد  الدرعاوي  السيد 

موالي) الهواورة  دوار  عنوانه(ا))

الجديدة) ((4(22 الجديدة) عبدهللا 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (26 بتاريخ) ( التجارية باكادير)

2)2))تحت رقم)96569.

229I

STE AGEFICO SARL

MAHATTA AIN DALIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL

)1 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 92222، طنجة املغرب

MAHATTA AIN DALIA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 32) حي 

عين دالية الصغيرة - 92222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

122575

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAHATTA AIN DALIA

محطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

خدمات).

حي) ((32 (: عنوان املقر االجتماعي)

92222)طنجة) (- عين دالية الصغيرة)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد الزوادي محمد):))16)حصة)

بقيمة)1.222)درهم للحصة).

السيد الزوادي تحمد):))14)حصة)

بقيمة)1.222)درهم للحصة).

السيد الزوادي زكرياء):))14)حصة)

بقيمة)1.222)درهم للحصة).

14)حصة) ( (: السيد الزوادي وليد)

بقيمة)1.222)درهم للحصة).
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 14 ( (: لطيفة) عطوف  السيدة 
حصة بقيمة)1.222)درهم للحصة).

 14 ( (: عائشة) الزوادي  السيدة 
حصة بقيمة)1.222)درهم للحصة).

السيدة الزوادي كوثر):))14)حصة)
بقيمة)1.222)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الزوادي محمد عنوانه(ا))
 11 رقم) (72 حي املنظر الجميل زنقة)

92222)طنجة املغرب.
عنوانه(ا)) تحمد  الزوادي  السيد 
 11 رقم) (72 حي املنظر الجميل زنقة)

92222)طنجة املغرب.
عنوانه(ا)) السيد الزوادي زكرياء)
 11 رقم) (72 حي املنظر الجميل زنقة)

92222)طنجة املغرب.
عنوانه(ا)) وليد  الزوادي  السيد 
 11 رقم) (72 حي املنظر الجميل زنقة)

92222)طنجة املغرب.
السيدة عطوف لطيفة عنوانه(ا))
 11 رقم) (72 حي املنظر الجميل زنقة)

92222)طنجة املفرب.
السيدة الزوادي عائشة عنوانه(ا))
طنجة) تبراج  إقامة  مراكش  شارع 
طنجة) (92222  34 رقم) (3 الطابق)

املغرب.
عنوانه(ا)) كوثر  الزوادي  السيدة 
 11 رقم) (72 حي املنظر الجميل زنقة)

92222)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الزوادي محمد عنوانه(ا))
 11 رقم) (72 حي املنظر الجميل زنقة)

92222)طنجة املغرب
عنوانه(ا)) تحمد  الزوادي  السيد 
 11 رقم) (72 حي املنظر الجميل زنقة)

92222)طنجة املغرب
عنوانه(ا)) السيد الزوادي زكرياء)
 11 رقم) (72 حي املنظر الجميل زنقة)

92222)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (27 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم))3453).

212I

sofoget

 LABORATOIRE
 GEOTECHNIQUE DES

 MINES PONTS ET
CHAUSSEES L.G.M.P.C

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسمية
sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
 LABORATOIRE

 GEOTECHNIQUE DES MINES
 PONTS ET CHAUSSEES

L.G.M.P.C شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
59 شارع موالي عبدالعزيز رم 4 
إقامة موالي عبدالعزيز - 14222 

القنيطرة املغرب.
بالجريدة) وقع  خطٍإ) إستدراك  (
 (2 بتاريخ) (5635 عدد) الرسمية 

تكتو8ر)2)2).
بدال من):)تسمية الشركة متبوعة)
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء) عند 
 L.G.M.P.C LABORATOIRE (:
 ÉCOTECHNIQUE DE
 CONTRÔLE( DE( TRAVAUX

.PUBLICS
LABORATOIRE

DE ÉCOTECHNIQUE
DE(CONTRÔLE

PUBLICS TRAVAUX
يقرت):)تسمية الشركة متبوعة عند)

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
 L A B O R A T O I R E
 GÉOTECHNIQUE DES MINES
 PONTS ET CHAUSSEES

L.G.M.P.C
الباقي بدون تغيير.

21(I

DISTRA CONSEILS

FEEL CLEAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DISTRA CONSEILS
رقم ) الطابق ) بلوك 1) الحي 

الحسني ، 42222، مراكش املغرب
FEEL CLEAN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

االر�سي رقم 192 بلوك 5 دوار بوعكاز 
- 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
126275

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 FEEL (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CLEAN
تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املنتجات الكيماوية ومواد التنظيف.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
االر�سي رقم)192)بلوك)5)دوار بوعكاز)

- 42222)مراكش املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 92.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد الصبيحي بدر):))322)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
السيدة عيضار جهاد):))322)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
322)حصة) ( (: السيدة عبو ايمان)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) بدر  الصبيحي  السيد 
 1(( رقم) الجديدة  البردعي  عرصة 

42222)مراكش املغرب.

عنوانه(ا)) جهاد  عيضار  السيدة 

تجزئة الزرقطوني رقم)329)املحاميد)

42222)مراكش املغرب.

عنوانه(ا)) ايمان  عبو  السيدة 
 (( بلوك) (122( رقم) (( املحاميد)

42222)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) جهاد  عيضار  السيدة 

تجزئة الزرقطوني رقم)329)املحاميد)

42222)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

21)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)115956.

213I

eurest compta sarl

 CENTRE DE CONTROLE
 TECHNIQUE DE TAZA

CECORTAZ
شركة املساهمة

تحويل الشكل القانوني للشركة

eurest compta sarl

 n° 40 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI(FES ، 30000،

FES MAROC

 CENTRE DE CONTROLE

 TECHNIQUE DE TAZA

CECORTAZ  شركة املساهمة

و عنوان مقرها االجتماعي الطريق 

الرابط بين فاس وجدة تازة - 35222 

تازة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.323

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)27)يوليوز)2)2))تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)«شركة)

املساهمة»)إلى)«شركة ذات املسؤولية)

املحدودة».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (13 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2)2))تحت رقم)464.

214I
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eurest compta sarl

 CENTRE DE CONTROLE
  TECHNIQUE DE TAZA

CECORTAZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين ممثل قانوني للشركة

eurest compta sarl
 n° 40 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI(FES ، 30000،
FES MAROC

 CENTRE DE CONTROLE
  TECHNIQUE DE TAZA
CECORTAZ «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي: الطريق 

الرابط بين فاس وجدة تازة - 35222 
تازة املغرب.

«تعيين ممثل قانوني  للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.323
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
وتبعا) ((2(2 يوليوز) (27 في) املؤرخ 
تعيين) تقرر  جدد  لتعيين مسير(ين))

املمثل(ين))القانوني(ين):)
-)الجابري اليزيد

-)الحتحات سامية
ذات) شركة  (CECORTAZ  -  
مقرها) الكائن  املحدودة  املسؤولية 
بين) الرابط  الطريق  ب:) اإلجتماعي 
فاس وجدة تازة)35222))تازة املغرب

عند) التجاري  السجل  رقم 
االقتضاء:)323

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (13 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2)2))تحت رقم)464.

216I

موثق

كوليكت فود أر أش
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موثق
طنجة  رقم 111 شارع ولي العهد 

الشقة 14 الطابق الرابع ، 92222، 
طنجة املغرب

كوليكت فود تر تش شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

القدس رقم 42 طابق 3 رقم 6 

طنجة 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

26(61

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

كوليكت فود تر تش.

غرض الشركة بإيجاز):)مأكوالت و)

ممون.

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

القدس رقم)42)طابق)3)رقم)6)طنجة)

92222)طنجة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

مساعد) فياللي  رشيد  السيد 

عنوانه(ا))حي مريم شارع القدس رقم)

7 92222)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

مساعد) فياللي  رشيد  السيد 

عنوانه(ا))حي مريم شارع القدس رقم)

7 92222)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (1( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

219))تحت رقم)5921.

212I

khalil marketing

KHALIL MARKETING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما1 الشركة

khalil marketing
 rue(de(neuf(brisash(benjdia 39
casa، 20000، casablanca(maroc

khalil marketing شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي )3 بريزاس 
 casa, بن جدية الدار البيضاء املغرب
casa 20000  الدار البيضاء  املغرب.

رفع رتسما1 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(31145
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
رفع) تم  ((217 ماي) (13 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما1 
 12.222» تي من) درهم») (132.222»
عن) درهم») (142.222» إلى) درهم»)
إدماج احتياطي تو تر8اح تو) ( (: طريق)

عالوات إصدار في رتس املا1.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 
غشت)217))تحت رقم))2))2264.

219I

BLD DETROIT CONS

ب.ل.د ديطروا كــونس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BLD DETROIT CONS
5 شارع يوسف ابن تاشفين الطابق 
) رقم 3 طنجة ، 92222، طنجة 

املغرب
ب.1.د ديطروا كــونس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 شارع 

يوسف ابن تاشفين الطابق ) رقم 3 
طنجة - 92222 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.122271

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 فبراير) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد)(ة))محمد لقاللش)

تصل) من  اجتماعية  حصة  (334

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222

العربي دبــون بتاريخ)19)فبراير)2)2).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يونيو) (17 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2)2))تحت رقم)31722).

2(1I

BUSINESS CENTRE CHELALLATE

 ANIMALERIE
MULTISERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 BUSINESS CENTRE

CHELALLATE

 N° 36 IMM(B 2 RESIDENCE

 AYOUBE(KM 16.500 CITE

 OUED EL MAKHAZEN

 AIN(HARROUDA، 20830،

MOHAMMEDIA MAROC

 ANIMALERIE MULTISERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 36 عمارة 

ب إقامة تيوب حي واد املخازن  عين 

حرودة 2232) املحمدية  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(6(69

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ANIMALERIE MULTISERVICE

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منتجات علف الحيوانات.
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عنوان املقر االجتماعي):)36)عمارة)
)عين) ب إقامة تيوب حي واد املخازن)

حرودة)2232))املحمدية))املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: اباكة) الصديق  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
السيدة تسماء)اباكة):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) اباكة  تسماء) السيدة 
تجزئة ال سييسطا رقم)66)  2622) 

املحمدية املغرب.
عنوانه(ا)) اباكة  الصديق  السيد 
 (2622 اباكة) فيال  الناظور  زنقة 

املحمدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) اباكة  تسماء) السيدة 
تجزئة ال سييسطا رقم)66)  2622) 

املحمدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)1411.

2((I

درعة ارشادات ش.م.م

SOCIETE OJASAD TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

درعة ارشادات ش.م.م
15 شارع بئر تنزران صندوق بريد 
12 تصومعت 15 شارع بئر تنزران 

صندوق بريد 12 تصومعت، 
45222، ورزازات املغرب

SOCIETE OJASAD TRAV شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
واورماس مركز اكدز - 47252 زاكورة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
33(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE OJASAD TRAV
غرض الشركة بإيجاز):)مقاولة في)
اإلتصا1،) طرق  تيهئ  البناء.) اشغا1 

ر8ط سبكة املاء)والصرف الصحي..
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
واورماس مركز اكدز)-)47252)زاكورة)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 522.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.522 ( (: السيدة فاطمة افداس)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 (.522 ( (: السيد جما1 ايت عدي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة فاطمة افداس عنوانه(ا))
دوار الفكارة تانسيفت)47252)زاكورة)

املغرب.
السيد جما1 ايت عدي عنوانه(ا))
دوار تكاديرت الدراركة)22222)اكادير)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فاطمة افداس عنوانه(ا))
دوار الفكارة تانسيفت)47252)زاكورة)

املغرب
السيد جما1 ايت عدي عنوانه(ا))
دوار تكاديرت الدراركة)22222)اكادير)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بزاكورة))بتاريخ)13)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)333.

2(4I

MEDRA CONSULTING

MHHA IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MEDRA CONSULTING

عمارة 5 رقم 4 شارع ابن سينا م ج ، 

52222، مكناس املغرب

MHHA IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

مرجان ) عمارة ا.)2 رقم 4 - 52222  

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52937

 13 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 تكتو8ر)

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MHHA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.IMMO

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقارات.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

مرجان)))عمارة ا.)2)رقم)4 - 52222  

مكناس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (52 ( (: السيد قلوع حميد)

بقيمة)5.222)درهم للحصة).

52)حصة) ( (: السيد بهروت محمد)

بقيمة)5.222)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) حميد  قلوع  السيد 

 12RUE NOIZY LE SEC 752(2

.PARIS FRANCE

عنوانه(ا)) محمد  بهروت  السيد 
 4RUE PARMENTIER 93112

.ROSNY SOUS BOIS FRANCE
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) حميد  قلوع  السيد 
 12RUE NOIZY LE SEC 752(2

PARIS FRANCE
عنوانه(ا)) محمد  بهروت  السيد 
 4RUE PARMENTIER 93112

ROSNY SOUS BOIS FRANCE
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
13)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)7))3.

2(5I

socogese

»PROMO PLUS»
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

socogese
 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès
Maroc

«PROMO PLUS» شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 439 
حي اردارسة طريق عين الشقف - 

32222 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.(1239

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((2(2 شتنبر) (12 في) املؤرخ 
شركة ذات) («PROMO PLUS» حل)
رتسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (122.222
اردارسة) حي  (439 رقم) اإلجتماعي 
فاس) (32222 (- طريق عين الشقف)

املغرب نتيجة لتوقيف النشاط.
و عين:

السيد(ة))هشام))ناجي و عنوانه(ا))
 4 الشقة) (1 الطابق) الغالي  درب  (23
فاس املغرب) (32222 طريق إيموزار)

كمصفي)(ة))للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)12)شتنبر)2)2))وفي رقم)439 

(- الشقف) عين  طريق  اردارسة  حي 

32222)فاس املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (13 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)662)/2)2).

2(7I

CABINET FCF CONSULTING

 BOUCHAYA PROMOTION

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET FCF CONSULTING

 Imm(CHAMA(N°18, AV(KESSOU

 MEDDAH(TAZA ، 35000، TAZA

MAROC

 BOUCHAYA PROMOTION

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 

شارع محمد الخامس وزنقة سيدي 
محرز,عمارة الصديقي,الطابق ارو1 

, شقة رقم 1,تازة - 35222 تازة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1629

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2)2))تقرر حل) 15)شتنبر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 BOUCHAYA PROMOTION

 7.222.222 رتسمالها) مبلغ  ( (SARL

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى)

شارع محمد الخامس وزنقة سيدي)

محرز,عمارة الصديقي,الطابق ارو1),)

شقة رقم)1,تازة)-)35222)تازة املغرب)

نتيجة 1):)الحل املسبق للشركة).

ملتقى) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

شارع محمد الخامس وزنقة سيدي)

محرز,عمارة الصديقي,الطابق ارو1),)

شقة رقم)1,تازة)-)35222)تازة املغرب.)

و عين:

مفيد) ( الهاشمي)  السيد(ة))

),مجموعة) املسيرة) وعنوانه(ا))

تازة املغرب) (35222 تازة) ((6 12,رقم)

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود تبليغ  محل  و   املخابرة 

)و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (13 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2)2))تحت رقم)463.

2(2I

خبرة))الشرق

GOLDIMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

خبرة  الشرق

49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 

املدينة شقة رقم 3 بركان 49 شارع 

البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 

شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب

GOLDIMMO  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

الوحدة العر8ية املنار 2 حي القدس 

رقم 3) بركان - 63322 بركان 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3911

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)27)تكتو8ر)2)2))تم تعيين)

السيد(ة)) للشركة  جديد  مسير 

برحاب)))محمد كمسير آخر

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (1( بتاريخ) ( االبتدائية ببركان)

2)2))تحت رقم)411.

232I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

KAE Cash  SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue(beethoven, immeuble

 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC

KAE(Cash  SARL(AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  شارع 

تارودانت, مجمع تبراج  طنجة بلوك 

6,  مكتب  رقم  13 مكرر - 92222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

126597

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 KAE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Cash  SARL AU

الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عمالئها) ولحساب  للشركة  الرئي�سي 

هو:)

عن) ارموا1  تحويل  معامالت 

وجه) على  البنكي  التحويل  طريق 

الخصوص سواء)في املغرب إلى الخارج)

ومن الخارج إلى املغرب.)

-)صرف العمالت اليدوي)،)(مكتب)

الصرف).)

عمالؤها) يطلبها  التي  اللوائح  (

(كهر8اء)،)ماء)،)هاتف)،)سداد ائتمان)

إلخ….).)

العمليات) جميع  عامة  بصفة 

التجارية,)املالية,)الصناعية و العقارية)

التي تتعلق بصفة مباشرة باملواضيع)

موضوع) تي  تو  تعاله  إليها  املشار 

مشابه له تو يمكنه املساهمة في النمو)

تحت تي نوع لحساب الشركة الخا

صة.)))))))))))))))))))))))))).

شارع) ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تارودانت,)مجمع تبراج))طنجة بلوك)

 92222 (- مكرر) (13 ( رقم) ( مكتب) ( (,6

طنجة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: ( اببري) ( كريمة) السيدة 

حصة بقيمة)1.222)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( اببري) ( السيدة كريمة)

زنقة صنعاء))إقامة ثورية ب)3)شقة)

19  92222)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( اببري) ( السيدة كريمة)

زنقة صنعاء))إقامة ثورية ب)3)شقة)

19  92222)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((4 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)761)3).

23(I

HIDA SERVICE TAROUDANT

AIT IAAZA MOTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

HIDA SERVICE TAROUDANT

 BP 979 IMM(LAAYADI

 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،

TAROUDANT MAROC

 AIT IAAZA MOTO
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 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم 

بلوك E رقم 142   صندق البريد رقم 

766  ايت عزة  23222 تارودانت 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5421

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 غشت) ((6 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد)(ة))مصطفى))دروي))

22))حصة اجتماعية من تصل)422 

)زكي) (ة))سمير) السيد) ( حصة لفائدة)

بتاريخ)6))غشت)2)2).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 12 بتاريخ) ( بتارودانت) االبتدائية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)64)1.

234I

FIDUCIAIRE RAFYA

»MA2Z  BATI»
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RAFYA

شارع عبد الرحمان الدكالي، تجزئة 

النخل، عمارة 9، الشقة )، الجديدة 

، 4222)، الجديدة املغرب

«MA2Z  BATI» شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

الرحمان الدكالي، تجزئة النخل، 

عمارة 9، الشقة رقم )، الجديدة - 

4222) الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

17253

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.«MA(Z  BATI»
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عبد الرحمان الدكالي،)تجزئة النخل،)
(- الجديدة) (،( الشقة رقم) (،9 عمارة)

4222))الجديدة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: زمان) الغني  عبد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 522 ( (: زوين) مصطفى  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد الغني زمان عنوانه(ا))

الجديدة)4222))الجديدة املغرب.
عنوانه(ا)) زوين  السيد مصطفى 

الجديدة)4222))الجديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الغني زمان عنوانه(ا))

الجديدة)4222))الجديدة املغرب
عنوانه(ا)) زوين  السيد مصطفى 

الجديدة)4222))الجديدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالجديدة) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)5464).
235I

COMPTAFFAIRES

HMEDI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
HMEDI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد(في 
طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق الثاني الشقة 6 
163 شارع الحسن الثاني ياسمينة 

2222) الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.355373

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) ((2(2 يوليوز) ((2 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
  HMEDI الوحيد) الشريك  ذات 
درهم) (12.222 رتسمالها) مبلغ 
شارع) (46 اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 
 6 الشقة) الثاني  الطابق  الزرقطوني 
ياسمينة) الثاني  الحسن  شارع  (163
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) ((2222
1):)صعو8ة في تحقيق هدف الشركة.
و حدد مقر التصفية ب)46)شارع)
 6 الشقة) الثاني  الطابق  الزرقطوني 
املغرب)2222))الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:
العبدالوي و) ( ( ( محمد) السيد(ة))
رقم) (1 زنقة الورود ط) (24 عنوانه(ا))
الدار البيضاء) ((2222 ( 1)حي الراحة)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749722.
236I

EXCEL COMPTA SARL AU

جنات االطلس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

EXCEL COMPTA SARL AU
اقامة وردة ب الشقة 9 زنقة 

االمام علي الحي الشتوي ، 42222، 
مراكش املغرب

جنات االطلس  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رياض 

كولف دوار عين سليم جماعة 

النخيل - 42222 مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39775

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2)2))تم تعيين) 25)غشت) املؤرخ في)

السيد(ة)) للشركة  جديد  مسير 

القد�سي غازي كمسير وحيد

تبعا لقبو1 استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

13)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)51)116.

237I

RIFDIA PROMEDIA

NADOR ECOM GAME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIFDIA PROMEDIA

دوار ادودوحن بني شيكر ، 222)6، 

الناظور املغرب

 NADOR ECOM GAME

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي عبد 
املومن بني انصار  - 252)6 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2725

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (29

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NADOR ECOM GAME
االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

و التصدير.
حي عبد) (: عنوان املقر االجتماعي)
252)6)الناظور) املومن بني انصار))-)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد املسعودي حسن):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 1222 (: )السيد املسعودي حسن)

بقيمة)122)درهم.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املسعودي حسن عنوانه(ا))
 6(252 انصار) بني  املومن  عبد  حي 

الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املسعودي حسن عنوانه(ا))
 6(252 ( حي عبد املومن بني انصار)

الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)16)شتنبر)

2)2))تحت رقم)3123.

232I

SOCIETE FIDAV SARL

STE SORAYTRAV SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعديين عمارة 13 شقة 3 

املدينة الجديدة ، 52222، مكناس 
املغرب

 STE SORAYTRAV SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تعاونية 

النجاح سيدي سليمان مو1 

الكيفان  - 52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52261

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((4

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SORAYTRAV SARL AU

تشغا1) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

متنوعة

-)بيع وشراء.

تعاونية) (: املقر االجتماعي) عنوان 

النجاح سيدي سليمان مو1 الكيفان))

- 52222)مكناس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( السيد هشام سلييح)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( سلييح) هشام  السيد 

تعاونية النجاح سيدي سليمان مو1)

الكيفان))52222)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( سلييح) هشام  السيد 

تعاونية النجاح سيدي سليمان مو1)

الكيفان))52222)مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

22)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)3141.

242I

ديوان الخدمات

STE W.S SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان الخدمات

شارع محمد الخامس رقم 94 سيدي 

قاسم ، 16222، سيدي قاسم 

املغرب

STE W.S SERVICE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي جوهرة 
رقم 539 - 16222 سيدي قاسم 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2345

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.W.S SERVICE

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعدات و االالت الفالحية

اشغا1 مختلفة.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

سيدي) (16222  -  539 رقم) جوهرة 

قاسم املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 522.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 5.222 ( (: حالمي) خالد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) حالمي  خالد  السيد 
16222)سيدي قاسم)  4 رقم) (5 زنقة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) حالمي  خالد  السيد 
16222)سيدي قاسم)  4 رقم) (5 زنقة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( قاسم) بسيدي  االبتدائية 

تحت رقم)-.

241I

املستامنة الشرقية لتقنيات املحاسبة

 MICRO-OPTIC

TECHNOLOGY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املستامنة الشرقية لتقنيات 

املحاسبة

شارع محمد عبده اقامة حمزة رقم 

12 مكرر الطابق الثاني رقم 7 ، 

62222، وجدة املغرب

 MICRO-OPTIC TECHNOLOGY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عال1 الفا�سي بلوك 6) شقة رقم 3 - 

62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

35745

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MICRO-OPTIC TECHNOLOGY
تاجر) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البصريه) االجهزه  وموزع  مستورد 

ومستلزماتها.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عال1 الفا�سي بلوك)6))شقة رقم)3 - 

62222)وجدة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد محمد امساعد)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد امساعد عنوانه(ا))
 17 رقم) الزيتون  زنقة  البساتين  حي 

سيدي يحي)62222)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد امساعد عنوانه(ا))
 17 رقم) الزيتون  زنقة  البساتين  حي 

سيدي يحي)62222)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (29 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2)2))تحت رقم)75)).
24(I

الشركة املغر8ية للخدمات االجتماعية

FILA BITLIME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

الشركة املغر8ية للخدمات 
االجتماعية

 RUE CARNOT RESIDENCE
 ALORS 4EME(ETAGE(BUREAU
 N2 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
FILA BITLIME شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مجمع 

قواسم عمارة رقم 5 الطابق االو1 
رقم 111 حومة بو8انا  - 92222 

طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.79155
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)2))غشت)2)2))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
5)الطابق) «مجمع قواسم عمارة رقم)
االو1 رقم)111)حومة بو8انا))-)92222 
الجديد) «الحي  إلى) املغرب») طنجة 
شارع ابن رحو1 اقامة نادية رقم)3  - 

92222)طنجة))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)274).

244I

STE CONSEIL MAROC

TRANS EL YAKHLOUFI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE CONSEIL MAROC
 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA(DAHABIA 2 EME
 ETAGE(N 8 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
TRANS EL YAKHLOUFI شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املالليين 
املركز تطوان 93222 تطوان املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19113
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)5))مارس)216))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 93222 تطوان) املركز  «املالليين 
«تجزئة الحجوي) إلى) تطوان املغرب»)
 44 شارع الدوحة الطابق االو1 رقم)

مرتيل)93152)مرتيل))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تبريل) (19 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

216))تحت رقم)524.

246I

ECOCOMPTA

MUNCHINVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ECOCOMPTA
 BD AMBASSADEUR 326
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH(B.P:20290
 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC
MUNCHINVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3) زنقة 
بورد الطابق 3 رقم 5 الصخور 

السوداء - 92)2)  الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
475629

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MUNCHINVEST
ـ) مطعم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مقهى.
زنقة) ((3 (: عنوان املقر االجتماعي)
الصخور) (5 رقم) (3 الطابق) بورد 
الدارالبيضاء) ( ((2(92 (- السوداء)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عزيز بحار):))1.222)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عزيز بحار عنوانه(ا)))اقامة)

عين) (4 رقم) ت  (1 عمارة) (1 الشرفاء)

السبع))52)2)))الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عزيز بحار عنوانه(ا)))اقامة)

عين) (4 رقم) ت  (1 عمارة) (1 الشرفاء)

السبع))52)2)))الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749616.

247I

FIDULIMAR

TOZORIN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسما1 الشركة

FIDULIMAR

 N°22 RUE(TAZA(HAY  EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

TOZORIN SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

اوالد  اشاح  ترناتة - 3)479 زاكورة 

املغرب.

رفع رتسما1 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.16(1

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((2(2 شتنبر) (21 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما1  رفع 

«342.222)درهم»)تي من)«622.222 

عن) درهم») (4.222.222» إلى) درهم»)

تو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بزاكورة))بتاريخ))1)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)476.

242I
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F.B.A.K GESTION SARL

I CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما1 الشركة

F.B.A.K GESTION SARL

شارع بئر انزران اقامة الشعيبي 

 bd(bir(anzarane طابق 1 ابن جرير

 residence(chaibi، 43150،

benguerir املغرب

I CONSTRUCTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الجديد 

د رقم 66 مجموعة 7 - 43152 ابن 

جرير املغرب.
رفع رتسما1 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(227

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) ((2(2 شتنبر) (2( في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما1  رفع 

«17.322))درهم»)تي من)«122.222 

عن) درهم») (317.322» إلى) درهم»)
طريق):))رفع القيمة اإلسمية لألسهم)

املوجودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( جرير) بابن  االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)326.

252I

DAR COMPTABILITE

RIF CONVOY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

DAR COMPTABILITE

 IMMO LOT SAADA BASSATINE

 1 IMM(N 3 APP 12 NADOR ،

62010، NADOR(MAROC

RIF CONVOY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الوفاق 
سلوان الناظور - )72)6 الناضور 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12971

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 شتنبر) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):
(ة))محمد الدرازي) تفويت السيد)

تصل) من  اجتماعية  حصة  (522

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222

شتنبر) (21 بتاريخ) الجرموني  هشام 

.(2(2

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)13)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)2/3365)2).

251I

STE CECONA SARL

TRUCK TISIR TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE CECONA SARL

 AV(DES(FAR 74 2ETAG(AV(DES

 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc

TRUCK TISIR TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

العمران رقم92)1 سلوان الناظور 

تجزئة العمران رقم92)1 سلوان 

NADOR MAROC 6(222 الناظور

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2761

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRUCK TISIR TRANS

مقاو1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

نقل البضائع للغير)

مقاو1 وطني ودولي رعما1 البناء)

املتنوعة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الناظور) سلوان  رقم92)1) العمران 

سلوان) رقم92)1) العمران  تجزئة 

.NADOR MAROC 6(222(الناظور

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 STE TRUCK TISIR ( الشركة)

TRANS(SARL(:((1.000)حصة بقيمة)

122)درهم للحصة).

(: بوشليف) عبدالرحيم  السيد  (

522)بقيمة)522)درهم.

 522 (: عصام) سكوري  السيد 

بقيمة)522)درهم.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

بوشليف) عبدالرحيم  السيد 
تيزي اوريبان ازرو) (2 رقم) عنوانه(ا))

.IFRANE  MAROC 53122

السيد سكوري عصام عنوانه(ا))
الناظور) (322 رقم) املسيرة  شارع 

. NADOR  MAROC 6(222

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بوشليف) عبدالرحيم  السيد 
تيزي اوريبان ازرو) (2 رقم) عنوانه(ا))

IFRANE  MAROC 53122

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)3366.

25(I

BUREAU FASSI DE COMPTABILITE - BUFACO

SUPERETTE HAJ OMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 املكتب الفا�سي للحسابات 

16 زنقة عبد الكريم بن جلون رقم 

) فاس

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

والشريك الوحيد                                                                         

 SUPERETTE HAJ OMAR شركة

رقم 1 زنقة ابي حميد الغزالي املدينة 

الجديدة فاس       

املكتب) تلقاه  عقد  بموجب  (1-

 16 (: بـ) الكائن  للحسابات،) الفا�سي 

رقم) جلون  بن  الكريم  عبد  زنقة 

شتنبر2)2)  (17 ( بتاريخ) فاس  ((

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة لها املميزات التالية:

 SUPERETTE((«التسميــة:)شركة(*

»    HAJ OMAR

متجر) االجتماعي:) الغرض  (*

بالتقسيط.

زنقة) (1 رقم) االجتماعي:) املقر  (*

الجديدة) املدينة  الغزالي  حامد  ابي 

فاس.)))))))))))

ما1) رتس  (: *)الرتسمــا1)

الشركة محدد في)122.222,22)درهم)

مقسم إلى)1222

حصة من فئة)122)درهم للحصة)

الشركة) بصندوق  موزعة  الواحدة 

جميعها مؤداة وموزعة كالتالي:

-)السيد:)دامي محمد522)))حصة.

 522 مجدلين) بويا  السيدة  (-

حصة.

لتكوين) (5% (: *)الر8ــــح)

املدخرات القانونية

تسيير الشركة) (: *)التسييـــر)

السيد) طرف  من  محدودة  غير  ملدة 

:زنقة ابي) دامي محمد الساكن ب) (:

فاس)) ج  م  (( شقة) الغزالي  حامد 

                     .32222

سنة) (99 (: *)مـدة الشركـة)

تبتدئ من تاريخ تسجيلها في السجل)

تبتدئ) االجتماعية  السنة  التجاري،)

دجنبر) (31 في) يناير وتنتهي  من فاتح 

ارولى) السنة  عدا  ما  سنة  كل  من 

للتأسيس تبتدئ من تاريخ التسجيل)

في السجل التجاري إلى)31)دجنبر.
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بكتابة) القانوني  اإليداع  تـم 

التجاريـة) املحكمـة  لدى  الضبط 

تحت) (27-12-(2(2 بتاريــخ) بفاس 
رقم) التجاري  السجل  ((544 رقم)

.64145
الخالصة والبيان

املكتب الفا�سي للحسابات

253I

FIDUCIAIRE REBANI

MESS ONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE REBANI

 RUE(KENITRA(IMM 12 APPT 14

 VN(MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

MESS ONE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم 

) تجزئة املنصور رقم ) مكناس - 

52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52263

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MESS (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.ONE

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير و ارمتعة الغير)

املصحو8ة

التصدير و اإلستيراد.

عنوان املقر االجتماعي):)متجر رقم)

(- مكناس) (( رقم) املنصور  تجزئة  ((

52222)مكناس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

122.222,22)درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: عثمان) اعليوي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: محمد) اعليوي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

اعليوي عثمان عنوانه(ا)) السيد 

مكناس) (( رقم) املنصور  تجزئة 

52222)مكناس املغرب.

عنوانه(ا)) محمد  اعليوي  السيد 

 4 طابق) بيفري  اقامة  شوني  زنقة 

البيضاء) الدار  بيلفيدير  ((9 شقة)

2222))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

اعليوي عثمان عنوانه(ا)) السيد 

مكناس) (( رقم) املنصور  تجزئة 

52222)مكناس املغرب

عنوانه(ا)) محمد  اعليوي  السيد 

 4 طابق) بيفري  اقامة  شوني  زنقة 

البيضاء) الدار  بيلفيدير  ((9 شقة)

2222))الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

22)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم))314.

254I

FIDUCIAIRE

ART & SMILE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE

 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

ART & SMILE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

144 تجزئة االمل ) صهريج كناوة - 

32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

61453

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((219 مارس) ((7

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ART(&(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. SMILE

مرمم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تسنان.

عنوان املقر االجتماعي):)رقم)144 

تجزئة االمل)))صهريج كناوة)-)32222 

فاس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد نورالدين املبارك عنوانه(ا))

سيدي) الصقلية  جنان  (6 زتقة) (9

بوجيدة)32222)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نورالدين املبارك عنوانه(ا))

سيدي) الصقلية  جنان  (6 زتقة) (9

بوجيدة)32222)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (2( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)-.

255I

Cabinet LAMRINI HADI

BAZAR LOUKMAN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Cabinet LAMRINI HADI

12,شارع إبن سينا الناضور ، 

222)6، الناضور املغرب

BAZAR LOUKMAN SARL  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي سندس 
21.حي اوالد ابراهيم الناظور 

سندس 21.حي اوالد ابراهيم 

الناظور 222)6 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13677

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

219))تقرر حل) 2))دجنبر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) ( ( (BAZAR LOUKMAN SARL
وعنوان) درهم  ((22.222 رتسمالها)

21.حي) سندس) اإلجتماعي  مقرها 

سندس) الناظور  ابراهيم  اوالد 

21.حي اوالد ابراهيم الناظور)222)6 

الناظور املغرب نتيجة 1):)االزمة.

و حدد مقر التصفية ب سندس)

21.حي اوالد ابراهيم الناظور سندس)

21.حي اوالد ابراهيم الناظور)222)6 

الناظور املغرب.)

و عين:

بالال) ( محمد) باللة  السيد(ة))

انصار) بني  كاليطا  حي  عنوانه(ا)) و 

املغرب) الناظور  (6(222 الناظور)

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود) تبليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)سندس)
21.حي اوالد ابراهيم الناظور

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)23)مارس)

2)2))تحت رقم)329.

256I
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GS(N

GS2N
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 GS(N

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

تم) عشرون  و  تلفان  شتنبر  عشرة 

إعداد القانون ارسا�سي لشركة ذات)

واحد) لشريك  ة  محدود  مسؤولية 

بالخصائص التالية

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

ذات الشريك الوحيد)))شكل الشركة)

)تسمية الشركة):))GS(N))متبوعة)

عند االقتضاء)بتسميتها)

والبناء:غرض) مختلفة  تشغا1 

الشركة بإيجاز)))

حدائق) إقامة  تسعة  رقم  عمارة 

تلف) سكنية  مجموعة  بوزنيقة 

خمسة:)عنوان املقر االجتماعي

الرابع) الطابق  ثالثة  رقم  شقة 

بوزنيقة

اجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)تسعة و تسعون سنة.

مبلغ رتسما1 الشركة):)خمسمائة)

تلف درهم مقسمة على الشكل التالي:

مائة) بقيمة  حصة  تالف  خمسة 

درهم الحصة:)السيد بويشو محمد)

و مواطن) بويشو محمد:) السيد  (

الشخصية) ارسماء) ( ( ( الشركاء)

والعائلية وصفات))))
سبعون) و  واثنان  مائتان  رقم 

تجزئة الزيتونة كلم ستة م ج مكناس)

:عنوانه

ارسماء) محمد:) بويشو  السيد 

الشخصية والعائلية ومواطن مسيري)

الشركة)
سبعون) و  واثنان  مائتان  رقم 

تجزئة الزيتونة كلم ستة م ج مكناس)

:عنوانه.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ثالثة) بتاريخ  ببن سليمان  االبتدائية 
و عشرون شتنبرو تلفان تحت رقم)

مائتان و ثمانون))
ستة تالف و ثالث مائة و خمسة)
رقم التقييد في السجل) (: ( و ثالثون)

التجاري

257I

LIPIDE MAROC TRANS

Q
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Q&M(DISTRIBUTION
طارق ابن ز8اد شارع منصور ابن ابي 
عامر رقم 95 الطابق 3 ، 92222، 

طنجة املغرب
Q شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي طارق 

ابن زياد شارع منصور ابن ابي عامر 
رقم 95 الطابق 3 - 92222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1279(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) (26
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.Q(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتوزيع املنتجات الغذائية.
عنوان املقر االجتماعي):)طارق ابن)
زياد شارع منصور ابن ابي عامر رقم)
95)الطابق)3 - 92222)طنجة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة والعالي سارة):))122)حصة)
بقيمة)1.222)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) سارة  والعالي  السيدة 
 92222 ( مكرر) ((2 الخوازمي) شارع 

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) سارة  والعالي  السيدة 
 92222 ( مكرر) ((2 الخوازمي) شارع 

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (17 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2)2))تحت رقم)2)47.
252I

ICBS

ترشيكالص مغوك صاغل 

ARCHIGLASS MAROC SARL
إعالن متعدد القرارات

ICBS
 avenue(mohamed(V(etage 8 n°
 36 145 tanger، 90000، tanger

maroc
ترشيكالص مغوك صاغل 

  ARCHIGLASS MAROC SARL
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي:  13 شارع 
محمد الخامس إقامة طنجة بولفاغ 
بلوك ب الدور ارر�سي شقة رقم 1  - 

92262 طنجة  املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.56719

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((219 نونبر) ((2 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 LASRY HOLDING شركة) بيع 
السري هولدينع)952)سهم التي كانت)
درهم) (122 بقيمة) ( بالشركة) تمتلك 
 AHMED السيد) لفائدة  ( للواحد)

BENALLA)تحمد بنال))

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

سهم) (52 بيع السيد سيدني السري)

بقيمة) ( بالشركة) يمتلك  كان  التي 

السيد)) لفائدة  للواحد  درهم  (122

AHMED BENALLA)تحمد بنال

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

إلى) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

من) السري  سيدني  السيد  استقالة 

مخالصة) ويعطيه  كمسير  منصبه 

ممارسة) فترة  لكامل  ونهائية  كاملة 

بنعال) تحمد  ( السيد) ويعين  وظائفه 

  K17O47O حامل للبطاقة الوطنية)

في وظيفة مسير

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

إلى) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد

على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 

مايلي:))تمت إضافة مبلغ)«مائة تلف)

لهذه) درهم  («100،000.00» درهم»)

 AHMED((الشركة))من طرف السيد

BENALLA)تحمد بنال

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

تلف) مائة  بمبلغ») محدد  املا1  رتس 

«درهم) (100،000.00 («،» درهم)

مقسم إلى»)مائة)«(1222))سهم من»)

مائة درهم)«(122.22)درهم))للسهم)،)

،)مخصص) مكتتب ومدفوع بالكامل)

للشريك الوحيد

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

السيد)) ( الشركة) يسير  و  يدير  مايلي:)

تحمد بنعال حامل البطاقة الوطنية)

K172472))لفترة غير محدودة.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونبر) ((9 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

219))تحت رقم)31255).

259I

kamil(affaires(consulting(group(sarl(au

ROLENZ CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 kamil(affaires(consulting(group
sarl au

 jnanat 3 operation(erac(n°19
 1er(etage(ainitti(marrakech ،

40000، marrakech(maroc
ROLENZ CARS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
) عنبر ) عمارة 39 مكتب رقم 1  

مراكش 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

125277
 22 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 يوليوز)
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ROLENZ CARS
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املسيرة)))عنبر)))عمارة)39)مكتب رقم)

1))مراكش)42222)مراكش املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد كما1 محتفل):))522 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
السيد مراد محتفل):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

محتفل) كما1  محمد  السيد 

 1(4 رقم) اسيل  تجزئة  عنوانه(ا))

42222)مراكش املغرب.

عنوانه(ا)) محتفل  مراد  السيد 

 42222  1(4 رقم) اسيل  تجزئة 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) محتفل  مراد  السيد 

 42222  1(4 رقم) اسيل  تجزئة 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

31)غشت) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)115242.

262I

LEADER FINANCE

LOUISE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LEADER FINANCE

 1ER(ETAGE(APPT  N° 2

 IMM 520 AL(MANAR

 OPERATION(CHARAF ، 40000،

MARRAKECH MAROC

louise شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

ارو1 رقم ) عمارة 2)5 املنار 3 

عملية الشرف مراكش - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

121635

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((219 دجنبر) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
.louise(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
مقهى,) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

قاعة الحفالت),نادي للرياضة.
الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 3 املنار) (5(2 عمارة) (( رقم) ارو1 
 42222 (- مراكش) الشرف  عملية 

مراكش املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد زروالي محمد)):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
522)حصة) ( (: السيد بركا سفيان)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بركا سفيان عنوانه(ا))دار)
شقة) (1 42الطابق) 1عمارة) السعادة)
مراكش) ( (42222 مراكش) ( ازدهار) (3

املغرب.
عنوانه(ا)) ( محمد) زروالي  السيد 
  42222 مراكش) الشرف  حي  (752

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بركا سفيان عنوانه(ا))دار)
شقة) (1 42الطابق) 1عمارة) السعادة)
مراكش) ( (42222 مراكش) ( ازدهار) (3

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (29 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2)2))تحت رقم)111115.
261I

Consultation internationale  6272  

DIEBOLD NIXDORF
تعيين تعضاء)مجلس اإلدارة

  Consultation internationale
6272

شارع محمد الخامس فضاء يسرى 
الطابق 12 رقم 355 ، 2122)، الدار 

البيضاء املغرب
DIEBOLD NIXDORF «شركة  

املساهمة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 6)) 

شارع الزرقطوني - 92)2) البيصاء 

املغرب.

«تعيين تعضاء مجلس اإلدارة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.92937

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) ((2(2 مارس) (17 في) املؤرخ 

اإلدارة خال1) مجلس  تعضاء) تعيين 

السنوات املالية التالية:)

العام) الجمع  عقد  عند  تنتهي  (-

العادي للمساهمين قصد املصادقة)

على حسابات السنة املالية املنتهية في)

31)دجنببر)219)

ارشخاص الطبيعيون:)

 Frédéric BLAS السيد(ة))

والكائن) جديد  عضو  بصفته(ا))

 C/FRAY CEFERINO ب:) عنوانه(ا))

مدريد) (GONZALES 13 (2225

اسبانيا

 Christopher ( السيد(ة))

عضو) بصفته(ا)) (MONSOUR

 19 ب:) عنوانه(ا)) والكائن  مستقل 

لندن) (- (,EASTBOURNE TERRACE

اململكة املتحدة

ارشخاص املعنويون:)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742646.

26(I

FOUZMEDIA

SOCIETE FRIGO BISMILLAH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسما1 الشركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 SOCIETE FRIGO BISMILLAH

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1 زاوية 
زنقة موالي اسماعيل وادريس االكبر 

اقامة شيماء - 14222 القنيطرة 

املغرب.



عدد)5635 - 11)ر8يع ارو1))144 )2))تكتو8ر)2)2))الجريدة الرسمية   14508

رفع رتسما1 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.457(9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((2(2 غشت) ((4 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما1  رفع 

من) تي  درهم») (3.122.222»

 3.(22.222» إلى) درهم») (122.222»

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم»)

مع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)3)793.

263I

NEOCOMPTADUNORD

BELJAME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NEOCOMPTADUNORD

 RUE(ALGISERAS(IB(RAJAE 3

 ETAGE(N°34 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

BELJAME شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 4)، شارع 

السالم اقامة ابو عدنان رقم ) - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

127961

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BELJAME

مصحة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
التخصصات) متعددة  استشافئية 
و)) املوالد  جراحة  و  العام  الطب  (:
وجميع) الكبار  و  واالطفا1  الرضاع 

الخدمات االستشفائية.
عنوان املقر االجتماعي):)4)،)شارع)
 -  ( رقم) عدنان  ابو  اقامة  السالم 

92222)طنجة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 993 ( (: الشما1) كلينك  الشركة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
السيد محمد منصوري):))3)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
السيد علي لودي):))1)حصة بقيمة)

122)درهم للحصة).
حصة) (1 ( (: القر�سي) السيد عالء)

بقيمة)122)درهم للحصة).
حصة) (1 ( (: السيد حسن العوفي)

بقيمة)122)درهم للحصة).
السيد مصطفى جناح):))1)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الشركة كلينك الشما1 عنوانه(ا))
عدنان) ابو  اقامة  السالم  4)،شارع 

رقم)) 92222)طنجة املغرب.
السيد محمد منصوري عنوانه(ا))
مجمع السالم طريق تشقار فيال)197 

92222)طنجة املغرب.
عنوانه(ا))) لودي  علي  السيد 
الر8اط) ( ( الطائرات) مديونة  )مكرر 

12212)الر8اط املغرب.
عنوانه(ا)) القر�سي  عالء) السيد 
 21 ق) مطاع  توالد  الرياض  تجزئة 
 1(222 ش3  (5 اقامة ليشين عمارة)

تمارة املغرب.
عنوانه(ا)) العوفي  حسن  السيد 
 92222  16 رقم) زيدون  ابن  زنقة 

طنجة املغرب.
السيد مصطفى جناح عنوانه(ا))
 ( طابق شقة) (35 شارع باستور رقم)

شقة)6 92222)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) العوفي  حسن  السيد 
 92222  16 رقم) زيدون  ابن  زنقة 

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (12 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2)2))تحت رقم)6)339).

264I

FIDUCIAIRE

AROTEK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE

 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

AROTEK  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املغرب العربي زنقة املوز شارع 
محمد الخامس - 31222 صفرو 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(761

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 يناير) ((4

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AROTEK

االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

و توزيع املواد) بيع شراء) و التصدير,)

الطبية.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املغرب العربي زنقة املوز شارع محمد)

الخامس)-)31222)صفرو املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سبعي ركراكي موالي عبد)

ابن) اسامة  شارع  (12 هللا عنوانه(ا))

زيد)32222)فاس املغرب.

بدرالدين)) ركراكي  سبعي  السيد 

زيد) ابن  اسامة  شارع  (12 عنوانه(ا))

32222)فاس املغرب.

السيد سبعي ركراكي عبد الحفيظ)

زيد) ابن  اسامة  شارع  (12 عنوانه(ا))

32222)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سبعي ركراكي موالي عبد)

ابن) اسامة  شارع  (12 هللا عنوانه(ا))

زيد)32222)فاس املغرب

بدرالدين)) ركراكي  سبعي  السيد 

زيد) ابن  اسامة  شارع  (12 عنوانه(ا))

32222)فاس املغرب

السيد سبعي ركراكي عبد الحفيظ)

زيد) ابن  اسامة  شارع  (12 عنوانه(ا))

32222)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (27 بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

2)2))تحت رقم)-.

265I

Consultation internationale  6272  

NEO THEMIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

  Consultation internationale

6272
شارع محمد الخامس فضاء يسرى 

الطابق 12 رقم 355 ، 2122)، الدار 

البيضاء املغرب

NEO THEMIS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي )16 زاوية 

شارع  انفا و زنقة مليير الطابق 12 - 

2322) البيصاء املغرب.



14509 الجريدة الرسميةعدد)5635 - 11)ر8يع ارو1))144 )2))تكتو8ر)2)2)) 

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.397415
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)9))يونيو)2)2))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
انفا و زنقة مليير) ( زاوية شارع) (16(»
الطابق)12 - 2322))البيصاء)املغرب»)
إلى)«FINACE CITY,Tour CFC,تجزئة)
57)))البيصاء)انفا)-)42)2))البيصاء))

املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)2)7426.

266I

MOORISH

LYNCAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MOORISH
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
LYNCAS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 

آنفا زنقة  كلوس دي بروفانس 
الطابق التاسع شقة ب 122 - 
2222) الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.466219
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((2(2 تكتو8ر) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):
(ة))محمد الشامي) تفويت السيد)
 472 حصة اجتماعية من تصل) (72
مها) (ة))صفاء) السيد) ( حصة لفائدة)

الحرتي بتاريخ)13)تكتو8ر)2)2).
عبدالحكيم) (ة)) السيد) تفويت 
الحرتي)72)حصة اجتماعية من تصل)
472)حصة لفائدة))السيد)(ة))صفاء)

مها الحرتي بتاريخ)13)تكتو8ر)2)2).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)5)7491.

267I

HORICOM

SOCIETE AL FARKHANIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SOCIETE AL FARKHANIA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة رقم 

56) تجزئة السالم قطعة 1 شقة 
رقم ) الطابق السفلي - 52222 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

522(1

 (6 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 غشت)

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE AL FARKHANIA

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 1 قطعة) السالم  تجزئة  ((56 رقم)

شقة رقم)))الطابق السفلي)-)52222 

مكناس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 422.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) التبزاوي  عمر  السيد 
سيدي) العبدالوية  تجزئة  (125 رقم)

سعيد)52222)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) التبزاوي  عمر  السيد 
سيدي) العبدالوية  تجزئة  (125 رقم)

سعيد)5222)مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

25)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)3237.

262I

SOCIETE FICOMAN

SOCIETE E.E MK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SOCIETE FICOMAN

 RUE SAFI REIDANCE AIDA

 APPT 7 2 ET(E(ETAGE( VN)

 meknes، 50000، Meknes

MAROC

SOCIETE E.E MK SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 2 

مرجان 3 مكناس - 52222 مكناس 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32((9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2)2))تقرر حل) 27)شتنبر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) ( (SOCIETE E.E MK SARL
وعنوان) درهم  (12.222 رتسمالها)

 3 مرجان) (2 رقم) اإلجتماعي  مقرها 

املغرب) مكناس  (52222 (- مكناس)

للشركة) مسبق  فسخ  (: (1 نتيجة 

ابتداء)من هذا اليوم)2)2)/27/29.

 2 رقم) التصفية ب  مقر  و حدد 

مكناس) (52222 (- مكناس) (3 مرجان)

املغرب.)

و عين:

و) العلوي  ( محمد) السيد(ة))

مكناس) (3 مرجان) (2 رقم) عنوانه(ا))

(ة)) 52222)مكناس املغرب كمصفي)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)1)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)576.

269I

مستأمنة بيت املشاريع ش.م.م

ZAGHARIT CAR SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

مستأمنة بيت املشاريع ش.م.م

39 اقمة زيرالبا الحي االداري ، 

3522)، قصبة تادلة املغرب

ZAGHARIT CAR SARLAU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

موالي الصالح حي سيدي عبد العالي 

القصيبة - 3352) القصيبة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1621

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)4))شتنبر)2)2))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

سيدي) حي  الصالح  موالي  «تجزئة 

 (3352 (- القصيبة) العالي  عبد 

«شارع محمد) إلى) القصيبة املغرب»)

الخامس القصيبة)-)3352))القصيبة))

املغرب».
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ) ( االبتدائية بقصبة تادلة)

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)97.
272I

gesacom maroc

SOCIÉTÉ RH SAKAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

gesacom maroc
 av(med(V(n 12  apprt 2

 benguerir ، 43150، benguerir
maroc

SOCIÉTÉ RH SAKAN شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
 benguérir محمد الخامس ابن جرير

43222 ابن جرير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(397
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIÉTÉ RH SAKAN
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 benguérir(محمد الخامس ابن جرير

43222)ابن جرير املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: نورالدين) نجيد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 522 ( (: بلغيتي) اسماعيل  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 522 (: نورالدين) نجيد  السيد  (

بقيمة)122)درهم.

 522 (: بلغيتي) اسماعيل  السيد 

بقيمة)122)درهم.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد نجيد نورالدين عنوانه(ا))

دوار توالد سليمان سيدي محمد بن)
 (6124 بوزيري سطات) توالد  رحا1 

سطات املغرب.

السيد اسماعيل بلغيتي عنوانه(ا))

 14 الرقم) ((34 حي موالي عبد هللا)

 (2542 البيضاء) الدار  الشق  عين 

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نجيد نورالدين عنوانه(ا))

دوار توالد سليمان سيدي محمد بن)
 (6124 بوزيري سطات) توالد  رحا1 

سطات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( جرير) بابن  االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)165.

271I

لوكسر للحسابات

ديف ويب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

لوكسر للحسابات

41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 62222، وجدة املغرب

ديف ويب شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2) زنقة 

قسطنتينية  - 62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

19927

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
ديف) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ويب.
غرض الشركة بإيجاز):)توقف عن)

النشاط.
زنقة) ((2 (: عنوان املقر االجتماعي)
قسطنتينية))-)62222)وجدة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد تشرف تزماني):))122)حصة)
بقيمة)122)درهم للحصة).

)السيد تشرف تزماني):)122)بقيمة)
122)درهم.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) تزماني  تشرف  السيد 
شارع الدرفوفي عمارة)143)الطابق)5  

62222)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) تزماني  تشرف  السيد 
شارع الدرفوفي عمارة)143)الطابق)5  

62222)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (26 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2)2))تحت رقم))167.
27(I

ConstructioNAV

CONSTRUCTIONAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ConstructioNAV
 N°11, IMM 28, 2 EME(ETAGE
 ANNOUR(SIDI(YAHYA(ZAER ،

)15)1، تمارة املغرب
ConstructioNAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 11، 
العمارة رقم 2)، النور سيدي يحيى 

زعير  تمارة )15)1 تمارة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

132227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((1

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ConstructioNAV

تعما1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الصرف) (، الطرق) (، املباني) (، البناء)

تعما1 الصيانة والصيانة) (، الصحي)

،)مقاوالت) ،)تعما1 وتركيب املعدات)

من الباطن متنوعة)،)تجارة)،)تعما1)

وخدمات متنوعة)....

(،11 :)رقم) عنوان املقر االجتماعي)

النور سيدي يحيى) (،(2 العمارة رقم)

زعير))تمارة))15)1)تمارة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد الغندوري لكبير)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الغندوري لكبير عنوانه(ا))

زعير) يحيى  سيدي  داود  والد  دوار 

)15)1)تمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الغندوري لكبير عنوانه(ا))

زعير) يحيى  سيدي  داود  والد  دوار 

)15)1)تمارة املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (26 بتاريخ) ( االبتدائية بتمارة)

2)2))تحت رقم)4274.

273I

FICOGE AG

S.J IMPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FICOGE AG
رقم ))عمارة افران3شارع الحسن 

 AGADIR، 800000، التانى اكادير

AGADIR MAROC

S.J IMPORT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم93 
زنقة سبتة الحى الصناعى الدشيرة 

انزكان - 2222 انزكان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.16555

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 شتنبر) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):

كوهن) سلين  (ة)) السيد) تفويت 

تصل) من  اجتماعية  حصة  (333

اليهو) (ة)) السيد) ( 333)حصة لفائدة)

بوروص بتاريخ)14)شتنبر)2)2).

تفويت السيد)(ة))صوف بوهدانة)

تصل) من  اجتماعية  حصة  (167
333)حصة لفائدة))السيد)(ة))شار1)

بوهدانة بتاريخ)14)شتنبر)2)2).

تفويت السيد)(ة))بوهدانة صوف)

333)حصة اجتماعية من تصل)333 

حصة لفائدة))السيد)(ة))ارى مورس)

بوهدن بتاريخ)14)شتنبر)2)2).
بوهدانة شار1) (ة)) تفويت السيد)

167)حصة اجتماعية من تصل)333 

صوف) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

كوهن بتاريخ)14)شتنبر)2)2).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

)1)تكتو8ر) )بتاريخ) االبتدائية بانزكان)

2)2))تحت رقم))173.

274I

Maître Adil BOUGHA

BATI  FIG  SD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Maître Adil BOUGHA

 RUE GEORGE SAND, 7

 résidence(arrayhane(appt

 numéro 2 7 RUE(GEORGE

 SAND, résidence(arrayhane

 appt(numéro 2, val(fleuri،

20200، CASABLANCA(maroc

BATI  FIG  SD  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة42 

عمارة 15 زنقة التباري املعاريف 

املمتد الدار البيضاء 22)2) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

475(45

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 فبراير) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

  BATI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. FIG  SD

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

في) املساعدة  و  االستشارة  العقاري،)

مجا1 العقار؛

بيع و شراء)جميع) اعما1 البناء؛) (

العقارات)،))))

إقامة42  (: عنوان املقر االجتماعي)

املعاريف) التباري  زنقة  (15 عمارة)

الدار) ((2(22 البيضاء) الدار  املمتد 

البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: ادري�سي) محمد  السيد 
حصة بقيمة)52.222)درهم للحصة).

 522 ( (: الحاج) ( حورية) السيدة 
حصة بقيمة)52.222)درهم للحصة).

 522 (: ادري�سي) محمد  السيد  (
بقيمة)52.222)درهم.

 522 (: الحاج) ( حورية) السيدة 
بقيمة)52.222)درهم.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

الحاج عنوانه(ا))) ( السيدة حورية)
الراحة)) حي  الخيام  عمر  شارع  ((4

22)2))الدارالبيضاء)املغرب.
عنوانه(ا))) ادري�سي  محمد  السيد 
الراحة)) حي  الخيام  عمر  شارع  ((4

22)2))الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الحاج عنوانه(ا))) ( السيدة حورية)
الراحة)) حي  الخيام  عمر  شارع  ((4

22)2))الدارالبيضاء)املغرب
عنوانه(ا))) ادري�سي  محمد  السيد 
الراحة)) حي  الخيام  عمر  شارع  ((4

22)2))الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749275.

275I

goodies deals

GOODIES DEALS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

goodies deals
 immo 30 apt 8 rue(moulay

 ahmed(loukili(hassan ، 10210،
rabat maroc

goodies deals شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 imm 30 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 ,8 rue(moulay(ahmed(loukili
hassan - 10210 rabat(maroc
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

146625

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  ((2(2 يونيو) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.goodies deals

 vente par(:(غرض الشركة بإيجاز

.internet

 imm (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 30(,8(rue(moulay(ahmed(loukili

.hassan - 12(12 rabat maroc

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 el( gotaibi( younes السيد)

درهم) (122 بقيمة) حصة  (:( ( 1.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 el( gotaibi( younes السيد)

 groupe( el( majd( hay ( عنوانه(ا))

 nahda ( rabat 912   12(12 rabat

.maroc

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 el( gotaibi( younes السيد)

 groupe(el(majd(hay 912((ا)عنوانه

nahda (  12(12 rabat maroc

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (1( بتاريخ) ( التجارية بالر8اط)

2)2))تحت رقم)4454.

276I
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ZOHASI SAHARA

SAAB BEST TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZOHASI SAHARA

193 شارع مزوار، حي الفتح، 

العيون، 72222، العيون املغرب

SAAB BEST TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

الحجري زنقة سركاو رقم 25 - 

72222  العيون   املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3(621

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SAAB (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.BEST TRAVAUX

غرض الشركة بإيجاز):)

اإلنشاءات العامة)،)تعما1 البناء)

املتنوعة)،)اإلنشاءات العامة)،)إنشاء)

املباني السكنية واإلدارية والصناعية)

من) التعاقد  (، امللحقة) ارعما1  (،

تركيبات) (، العقارات) على  الباطن 

ومواد) منتجات  و8يع  شراء) (، املباني)

الترويج) (، عامة) وصيدلية  البناء)

العقاري)،

وشراء) وتصدير  واستيراد  تجارة 

وارعما1) السيارات  غيار  قطع  و8يع 

املختلفة.

تسويق اللوازم واملعدات املكتبية)

،)ومعدات تكنولوجيا املعلوميات.

الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 -  25 رقم) سركاو  زنقة  الحجري 

72222))العيون)))املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( ( ( ابعي) السيد صالح 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( ( ( ابعي) السيد صالح 
  7(222 24 زنقة إبراهيم اوداود رقم)

السمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( ( ( ابعي) السيد صالح 
  7(222 24 زنقة إبراهيم اوداود رقم)

السمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)11)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)2)2)/1242.

277I

)إئتمانية فيدامبو

اليفرير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

إئتمانية فيدامبو

مكاتب البدر موقع حي جميل إقامة 

124 الطابق ارو1 رقم 7 عين السبع 

، 2152)، الدار  البيضاء املغرب

اليفرير شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  تجزئة 

حبيبة مكازة رقم )2 ارلفة الدار 

البيضاء  - 62)2) الدار البيضاء  

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(17723

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 شتنبر) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الحسين غالب) (ة)) تفويت السيد)

حصة اجتماعية من تصل) (12.333

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (12.333

محمد غالب بتاريخ)23)شتنبر)2)2).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 1( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)4)7493.

272I

STE FIDUCAT

SHARP INFO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

STE FIDUCAT

 BOULEVARD ZERKTOUNI

 2 eme(ETAGE(N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC

SHARP INFO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

اإلزدهار 1 عمارة رقم 2 الطابق 

الثاني شقة رقم 14  - 42222 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.77243

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

2)2))تقرر حل) 12)غشت) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد)SHARP INFO))مبلغ)

وعنوان) درهم  (122.222 رتسمالها)

 1 اإلزدهار) حي  اإلجتماعي  مقرها 

عمارة رقم)2)الطابق الثاني شقة رقم)

- 42222)مراكش املغرب نتيجة)   14

1):)التوقف عن النشاط التجاري.

حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

اإلزدهار)1)عمارة رقم)2)الطابق الثاني)

مراكش) (42222  -   14 رقم) شقة 

املغرب.)

و عين:

و) ( ايزيكي) ( ( اسماعيل) السيد(ة))

 67 عنوانه(ا))السكن االجتماعي رقم)

زنقة العراق))42222)مراكش املغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((2 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)))1152.

279I

Cabinet LAMRINI HADI

BAZAR LOUKMAN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

Cabinet LAMRINI HADI

12,شارع إبن سينا الناضور ، 

222)6، الناضور املغرب

BAZAR LOUKMAN SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : سندس 

21.حي اوالد ابراهيم الناظور 

سندس 21.حي اوالد ابراهيم 

الناظور 222)6 الناظور املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.13677

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) ((2(2 شتنبر) (2( في) املؤرخ 

 BAZAR LOUKMAN SARL حل)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

درهم) ((22.222 رتسمالها) مبلغ 

سندس) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

21.حي اوالد ابراهيم الناظور سندس)

21.حي اوالد ابراهيم الناظور)222)6 

الناظور املغرب نتيجة لال�سيء.

و عين:

السيد(ة))محمد)))بالال و عنوانه(ا))

حي كاليطا بني انصار)252)6)الناظور)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

وفي سندس) ((2(2 شتنبر) (2( بتاريخ)

21.حي اوالد ابراهيم الناظور سندس)

21.حي اوالد ابراهيم الناظور)222)6 

الناظور املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)1))شتنبر)

2)2))تحت رقم)3163.

222I

مستأمنة بيت املشاريع ش.م.م

KHAMRYCH ET JALAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

مستأمنة بيت املشاريع ش.م.م

39 اقمة زيرالبا الحي االداري ، 

3522)، قصبة تادلة املغرب

KHAMRYCH ET JALAL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة زنقة جنين بلوك 1 رقم 1 

الطابق ) ايت عمر  - 3352) قصبة 

تادلة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1449

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)6))غشت)2)2))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

«حي الوحدة زنقة جنين بلوك)1)رقم)1 

الطابق)))ايت عمر))-)3352))قصبة)

تادلة املغرب»)إلى)«حي النور رقم)42  - 

3352))قصبة تادلة))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ) ( االبتدائية بقصبة تادلة)

شتنبر)2)2))تحت رقم)22.

221I

Finconseil

ALBA MARKET
عقد تسيير حر رصل تجاري)(ارشخاص)

الطبيعيون)

عقد تسيير حر رصل تجاري

ALBA MARKET

 (2 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

غشت)2)2))تعطى السيد(ة)))مهدي))
للبطاقة الوطنية) (ة)) زفزافي الحامل)
بالسجل) املسجل  (AA6234 ( ( رقم)

باملحكمة التجارية بالدار) (- التجاري)

لألصل) الحر  التسيير  حق  البيضاء)

النسيم)) حي  ب  الكائن  التجاري 

حي حساني) (2 متجر رقم) (.9 املعدات)

اململكة) البيضاء) الدار  ((2(22  -

السعيدي) سعيد  للسيد(ة)) املغر8ية 

رقم))) الوطنية  للبطاقة  (ة)) الحامل)

A797552))ملدة)4)سنة تبتدئ من)21 
يوليوز) (31 و تنتهي في) ((2(2 غشت)

  1(.222 شهري) مبلغ  مقابل  ((2(4

درهم.

22(I

JURIS INVEST PARTNERS

 TRAVAUX DE
 CONSTRUCTION

 GENERALE MENARA -
TCGM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JURIS INVEST PARTNERS

جيت بزنس كالص رقم 16ـ12 

تجزئة التوفيق سيدي معروف الدار 

البيضاء، 72)2)، الدار البيضاء 

املغرب

 TRAVAUX DE CONSTRUCTION

 GENERALE(MENARA - TCGM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس عمارة كليزيوم 

الطابق االر�سي مكتب رقم 1 كليز - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127167

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 TRAVAUX DE CONSTRUCTION

.GENERALE MENARA - TCGM
اعما1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
حفرالقنوات و البناء)وامدادات املياه)
و الصرف الصحي والطرق و))تفويض)

ادارة املشاريع.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
كليزيوم) عمارة  الخامس  محمد 
(- كليز) (1 الطابق االر�سي مكتب رقم)

42222)مراكش املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 MENARA PREFA الشركة)
درهم) (122 بقيمة) حصة  (:( ( 1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
 MENARA PREFA الشركة)
اكادير) طريق  كلم  (2.522 عنوانه(ا))

42222)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الزهيد)))))عنوانه(ا))
الويدان) املحمدية  بوسالية  دوار 

42222)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
13)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)67)116.

223I

Les bons comptes

KAMILTOYS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسما1 الشركة

Les bons comptes

 bd(mes 6 dar(touzani ، 1175

20000، Casablanca(Maroc

KAMILTOYS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 AVENUE DU PHARE 17

 BOURGOGNE  - 20000

.CASABLANCA MAROC
رفع رتسما1 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.12(317

العام) الجمع  بمقت�سى 

شتنبر) ((3 في) املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة) رتسما1  رفع  تم  ((2(2

درهم») (3.125.322» قدره) بمبلغ 

إلى) درهم») (7.294.722» من) تي 

((: طريق) عن  درهم») (11.222.222»

تقديم حصص نقدية تو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742975.

224I

Les bons comptes

KAMILTOYS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رتسما1 الشركة

Les bons comptes

 bd(mes 6 dar(touzani ، 1175

20000، Casablanca(Maroc

KAMILTOYS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 AVENUE DU PHARE 17

 BOURGOGNE - 20000

.CASABLANCA MAROC

خفض رتسما1 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12(317
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العام) الجمع  بمقت�سى 

شتنبر) ((3 في) املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة) رتسما1  خفض  تم  ((2(2

درهم») (3.222.222» قدره) بمبلغ 

إلى) درهم») (11.222.222» من) تي 

(: طريق) عن  درهم») (2.222.222»

تخفيض عدد))ارسهم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742975.

225I

ASHAM  MOHAMED

ار ار بن

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ASHAM  MOHAMED

 WELLAYA  TETOUAN

 TETOUAN، 93000، TETOUAN

MAROC

ار ار بن  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الشبر 

الطابق الرابع رقم 15  - 93222 

مرتيل املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(4461

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تحويل)) ( تم) ((219 ماي) (29 املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 -   15 «حي الشبر الطابق الرابع رقم)

 9 «شارع) إلى) مرتيل املغرب») (93222

ابريل طريق طنجة))-)93222)تطوان))

تطوان».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (24 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

219))تحت رقم)1259.

226I

ديفي اكسبيرتيز

RED PILL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

ديفي اكسبيرتيز

إقامة الياسمين زاوية شارع عمر 

الخيام وزنقة البنفسج عمارة 7 

بوسيجور ، 2))2)، الدار البيضاء 

املغرب

RED PILL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي رقم 2)  
تجزئة عبد الرحمن طابق املخزن 
رقم 16 الدار البيضاء - 42)2) 

الدار البيضاء املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4149(7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) ((2(2 يونيو) ((( املؤرخ في)

نشاط الشركة من)«ديكور تو زخرفة)

الشقق»)إلى)«إنتاج ارحداث واملشاريع)

الثقافية،)الفنية واملؤسسية».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2)2))تحت رقم)741424.

227I

الفيروز

ميكا ازيناج
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

الفيروز

الزنقة ) الرقم 1 حي الصافي برشيد 

، 6122)، برشيد املغرب

ميكا ازيناج شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 69 مكرر 

زنقة عبد الكريم الخطابي.درب 

الطاهري. - 6122) برشيد املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11523

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 شتنبر) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الجليل) عبد  (ة)) السيد) تفويت 

حصة اجتماعية من) (1.222 بنهنانة)

تصل)1.222)حصة لفائدة))السيد)(ة))

سهام))نافع))بتاريخ)23)شتنبر)2)2).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

13)تكتو8ر) )بتاريخ) االبتدائية ببرشيد)

2)2))تحت رقم)1351.

222I

MOROCCAN CONSULTING CENTER

DESK CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MOROCCAN CONSULTING

CENTER

 Bureau(N°1 Rés. Khadija

 N°65 Rue(Loubnane- Bureau

 N°1 Rés. Khadija(N°65 Rue

 Loubnane-، 14000، KENITRA

MAROC

DESK CENTER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 
زنقة حمان الفطواكي و عمرو بن 

العاص رقم 7) و )3 مكتب رقم ) - 

14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5545(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 مارس) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DESK (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CENTER

توطين) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركات).

ارعالميات و البرمجة..

ملتقى) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

بن) عمرو  و  الفطواكي  حمان  زنقة 

العاص رقم)7))و))3)مكتب رقم)) - 

14222)القنيطرة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد رشيد الغوتي):))332)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

 332 ( (: السيد محمد تمين جفار)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد عبدالسالم الشايب):))342 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد تمين جفار عنوانه(ا))

اقامة البينيد) بنة  ابن  زنقة  ((1/(3

القنيطرة) (14222  13 رقم) شقة 

املغرب.

السيد رشيد الغوتي عنوانه(ا))12 

  1( زنقى عمرو ابن العاص شقىرقم)

14222)القنيطرة املغرب.

الشايب) عبدالسالم  السيد 

مكررشارع) (22 عمارى) عنوانه(ا))

موالي عبد الرحمان))شقة)12)اقامة)

وفاء)14222)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رشيد الغوتي عنوانه(ا))12 

  1( زنقة عمرو ابن العاص شقىرقم)

14222)القنيطرة املغرب

السيد محمد تمين جفار عنوانه(ا))

اقامة البينيد) بنة  ابن  زنقة  ((1/(3

القنيطرة) (14222  13 رقم) شقة 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بالقنيطرة)

رقم)-.

229I
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ADVALORIS

OUCHANE IT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVALORIS

 IMM(COLLABORATION 3ETG 9

 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA

MAROC

OUCHANE IT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 شارع 

الحرية  الطابق 3 رقم شقة 5 

الدار البيضاء         - 2222)  الدار 

البيضاء     املغرب  

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

474213

 15 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 شتنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUCHANE IT

((: بإيجاز) الشركة  غرض 

في) واملساعدة  والدعم  االستشارات 

إدارة) في  واملساعدة  املشاريع  إدارة 

املشاريع في مجاالت نظم املعلومات.

•)الخدمات الفنية والوظيفية من)

حيث إنشاء)وترحيل وتكامل وتحديث)

تنظمة املعلومات.

والتدريب) والدراسة  الصيانة  (•

وجميع) واإلدارة  واإلنتاج  والتدقيق 
الخدمات الفنية تو الوظيفية ارخرى)

املتعلقة بمجاالت تقنية املعلومات.

املعلومات) نظم  مشاريع  إدارة  (•

والتحو1 الرقمي وتقنيات املعلومات)

واالتصاالت الجديدة.
الحلو1) وتسويق  ودمج  تطوير  (•

التكنولوجية

•)قيادة التغيير في نظم املعلومات.

وتسويق) ودمج  وصيانة  تطوير  (•

تكنولوجيا) وحلو1  تطبيقات 

املعلومات..

12)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
الدار) (5 3)رقم شقة) الطابق) ( الحرية)

البيضاء)))))))))-)2222)))الدار البيضاء)))))

املغرب)).

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: وشان) شيماء) السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) وشان  شيماء) السيدة 
  23 شقة) (2( زنقة الخزام طابق) ((2

الدار البيضاء)))2222))الدار البيضاء)))

املغرب)).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) وشان  شيماء) السيدة 
  23 شقة) (2( زنقة الخزام طابق) ((2

الدار البيضاء)))2222))الدار البيضاء))

املغرب))

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742627.

292I

ADVALORIS

 TPTS «  TECHNIQUES  

 PROCEDES TRAVAUX

SPECIAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVALORIS
 IMM(COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

 TPTS «  TECHNIQUES  
 PROCEDES TRAVAUX

SPECIAUX  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 شارع 
الحرية  الطابق 3 رقم شقة 5 

الدار البيضاء         - 2222)  الدار 
البيضاء     املغرب                

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
474217

 (1 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 شتنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TPTS(((:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
 «( ( TECHNIQUES( PROCEDES

. TRAVAUX SPECIAUX
شراء) (• (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والتركيب) البناء) مواد  جميع  و8يع 
صناعة) (، عام) بشكل  بها  واالتجار 

البناء.
تعاله) املذكورة  املواد  استيراد  (•
وكذلك جميع مواد الهندسة املدنية.

•)تنفيذ وإنجاز كافة الدراسات في)
مجا1 البناء)والهندسة املدنية.

(، الديكور) (، الطالء) (، النجارة) (•
وكذلك) (، الخدمة والصرف الصحي)

جميع ارشغا1 العامة والخاصة.
•)املشاركة املباشرة تو غير املباشرة)
في تي عمليات تو شركات تتعلق بأي)

من تغراض الشركة.
الداخلي) التجهيز  تعما1  (•

والخارجي)،)وتعما1 الهدم ري بناء.

واملساعدة) واملشورة  الدعم  (•

الفنية للشركات واإلدارات.

•)إدارة الجودة والنظافة والسالمة)

وحماية البيئة في مواقع البناء.

12)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

الدار) (5 3)رقم شقة) الطابق) ( الحرية)

البيضاء)))))))))-)2222)))الدار البيضاء)))))

املغرب)))))))))))))))).

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: سمير بوشريط) ( السيد)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

)سمير بوشريط عنوانه(ا)) السيد)

سيدي) (63 رقم) (( النسيم) تجزئة 

  (2222 ( ( ( ( الدار البيضاء) ( معروف)

الدار البيضاء)))))املغرب)))))))).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

)سمير بوشريط عنوانه(ا)) السيد)

سيدي) (63 رقم) (( النسيم) تجزئة 

  (2222 ( ( ( ( الدار البيضاء) ( معروف)

الدار البيضاء))املغرب))

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742629.

291I

FIDUCIAIRE EL MEJJATI

STE CHRONO ASSISTANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL MEJJATI

 RUE ZERLLAKA IMM EL

 HALOUAT ، 35000، TAZA

MAROC

 STE CHRONO ASSISTANCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي التجزئة 
الجماعية ارولى رقم 42 جماعة واد 

تمليل - 52)35 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5551

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) (13
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHRONO ASSISTANCE
 Exploitant(:(غرض الشركة بإيجاز
 d ’ A m b u l a n c e s , D é p a n n a g e
 Remorquage de véhicules

.Automobiles
التجزئة) (: عنوان املقر االجتماعي)
42)جماعة واد) الجماعية ارولى رقم)

تمليل)-)52)35)تازة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبدالحق لعواودة):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
لعواودة) عبدالحق  السيد 
عنوانه(ا))رقم)1)عمارة د3)املنصور)5  

5222)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
لعواودة) عبدالحق  السيد 
املنصور) (3 1)عمارة د) عنوانه(ا))رقم)

5 5222)مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (25 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2)2))تحت رقم)449.

29(I

JIYAR JAOUAD

IMMO-JABOURI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،

63300، BERKANE(MAROC

IMMO-JABOURI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

بولويز مجموعة 76 السعيدية - 

63622 السعيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7379

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMMO-JABOURI

الترويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للعقار

وتعما1 مختلفة

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- السعيدية) (76 مجموعة) بولويز 

63622)السعيدية املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

1.222.222)درهم،)مقسم كالتالي:

((: الفتاح) عبد  جبوري  السيد 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (12.222

للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

الفتاح) عبد  جبوري  السيد 
 2( تريفة) مجموعة  عنوانه(ا))
السعيدية)63622)السعيدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الفتاح) عبد  جبوري  السيد 
 2( تريفة) مجموعة  عنوانه(ا))
السعيدية)63622)السعيدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (27 بتاريخ) ( االبتدائية ببركان)

2)2))تحت رقم)2)2)/422.

293I

 ETUDE APPLICATION COMPTABLE ET

FISCALE

 HAJAR TRANSPORT
 NATIONAL ET

INTERNATIONAL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ETUDE APPLICATION
COMPTABLE ET FISCALE

AV(FAR(N 4 ، 30000، FES(maroc
 HAJAR TRANSPORT NATIONAL
 ET INTERNATIONAL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

العمران رقم 1127 سلوان الناظور  
- 999)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(25(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 HAJAR(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

 TRANSPORT NATIONAL ET

.INTERNATIONAL SARL AU

نقل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اليضائع املبردة محليا ودوليا.

والدولي) املحلي  البري  النقل  (-

للبضائع.

-)وكيل الشحن الدولي..

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

العمران رقم)1127)سلوان الناظور))-)

999)6)الناظور املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد بوخريص يوسف):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

يوسف) بوخريص  السيد 

 1127 عنوانه(ا))تجزئة العمران رقم)

الناظور) (6(999 الناظور) سلوان 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( السيد شطريوي ر8يع)

 65222 ( تاوريرت) ملهاريجي  حي  (24

تاوريرت املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)22)شتنبر)

2)2))تحت رقم)3266.

294I

OUR EXPERT

SUPERMARKET CHWITER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

 SUPERMARKET CHWITER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
االر�سي التجزئه رقم 43) دوار موالي 
جعفر سيدي عبد هللا غيات الحوز 
مراكش - 42222 مراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1266(3
 2( عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 تكتو8ر)
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SUPERMARKET CHWITER
 Gestion (: غرض الشركة بإيجاز)
 d’exploitation commercial
 marchands des aménagements

.intérieur de meuble de cuisine
الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
االر�سي التجزئه رقم)43))دوار موالي)
جعفر سيدي عبد هللا غيات الحوز)

مراكش)-)42222)مراكش املغرب).
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: ( السيد نور الدين ملغارفي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
السيد عبد الرزاق ملغارفي):))522 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
ملغارفي)) الدين  نور  السيد 
 12 الرقم) املالخ  عرصة  عنوانه(ا))
 42222 مراكش) الجنوبي  النخيل 

مراكش املغرب).
ملغارفي) الرزاق  عبد  السيد 
 (4 رقم) املالخ  عرصة  عنوانه(ا))
 42222 مراكش) الجنوبي  النخيل 

مراكش املغرب).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ملغارفي) الرزاق  عبد  السيد 

 (4 رقم) املالخ  عرصة  عنوانه(ا))

 42222 مراكش) الجنوبي  النخيل 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((3 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم))11572.
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OUR EXPERT

 NMIYECH SERVICE ET

DECORATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

 NMIYECH SERVICE ET

DECORATION  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

اوالد يحيى تمصلوحت تحناوت 

الحوزمراكش - 42222 مراكش 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

126741

 29 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  ((2(2 شتنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 NMIYECH SERVICE ET (:

. DECORATION

 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإيجاز

. DIVERS OU CONSTRUCTION

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تحناوت) تمصلوحت  يحيى  اوالد 

مراكش) (42222 (- الحوزمراكش)

املغرب).

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

العزيز) عبد  انميش  السيد 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

العزيز) عبد  انميش  السيد 

عنوانه(ا))دوار اوالد يحيى تمصلوحت)

مراكش) (4(32( الحوز) تحناوت 

املغرب).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العزيز) عبد  انميش  السيد 

عنوانه(ا))دوار اوالد يحيى تمصلوحت)

مراكش) (4(32( الحوز) تحناوت 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((2 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم))11521.

296I

الفيروز

ميكا ازيناج
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

الفيروز

الزنقة ) الرقم 1 حي الصافي برشيد 

، 6122)، برشيد املغرب

ميكا ازيناج  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 69 مكرر 

زنقة عبد الكريم الخطابي.درب 

الطاهري. - 6122) برشيد املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.11523

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2)2))تم تعيين) 23)شتنبر) املؤرخ في)

نافع) مسير جديد للشركة السيد(ة))

سهام كمسير وحيد

تبعا لقبو1 استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

13)تكتو8ر) )بتاريخ) االبتدائية ببرشيد)

2)2))تحت رقم)1351.

297I

 MOGADOR(موكادور تسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

م اند ب سيليبرايشن
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موكادور تسيست آند سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL

رقم ) حي باب دكالة شارع واد 

املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 44222، 

الصويرة املغرب

م اند ب سيليبرايشن شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 

التجاري رقم 13 سوق جماعة 

اكرض تمنار  الصويرة  - 442222 

الصويرة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5399

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((9

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

م اند) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

ب سيليبرايشن.
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ممون)) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الحفالت)

الحفالت) وتنظيم  ( تنشيط)
واملناسبات)

تاجر بصفة عامة).
املحل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
التجاري رقم)13)سوق جماعة اكرض)
تمنار))الصويرة))-)442222)الصويرة))

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
املتوكل)) الدين  عالء) السيد 
تافوكت)) تجزئة  (5(3 عنوانه(ا))

44222)الصويرة))املغرب.
عنوانه(ا)) ( السيد محمد بوناصر)
353)تجزئة الرونق))44222)الصويرة))

املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املتوكل)) الدين  عالء) السيد 
تافوكت)) تجزئة  (5(3 عنوانه(ا))

44222)الصويرة))املغرب
عنوانه(ا)) ( السيد محمد بوناصر)
353)تجزئة الرونق))44222)الصويرة))

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالصويرة) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)33).
292I

OUR EXPERT

AGUILAS YO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
AGUILAS YO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار ايت 
بازي جماعة تيت ايمور مراكش - 

42222 مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

127227

 14 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  ((2(2 شتنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AGUILAS YO

 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإيجاز

. DIVERS OU CONSTRUCTION

:)دوار ايت) عنوان املقر االجتماعي)

(- مراكش) ايمور  تيت  جماعة  بازي 

42222)مراكش املغرب).

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد توحسين يوسف)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد توحسين يوسف عنوانه(ا))

ايت يحيى النيف تنغير)45222)تنغير)

املغرب).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد توحسين يوسف عنوانه(ا))

ايت يحيى النيف تنغي)45222)تنغير)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

27)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)116222.

299I

TT COMPTABILITE

TOURI GDX TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TT COMPTABILITE

 IMM(FTILOU(BD(MED(V 2 EME

 ETAGE(N°2 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

TOURI GDX TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  حي هكو 
زنقة 19 رقم 6 وجدة - 62222 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

35443

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 فبراير) (14

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TOURI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.GDX TRAVAUX

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX

 DIVERS OU CONSTRUCTIONS

 (AMÉNAGEMENT INTERNE  ET

 EXTERNE(, DECORATION OU

 DE L’ORNEMENTATION DES

. APPARTEMENTS

:))حي هكو) عنوان املقر االجتماعي)
زنقة)19)رقم)6)وجدة)-)62222)وجدة)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد توري):))522)حصة)

بقيمة)52.222)درهم للحصة).

السيد العربي توري):))522)حصة)

بقيمة)52.222)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد توري عنوانه(ا)))حي)
هكو زنقة ت))1)رقم)))وجدة)62222 

وجدة املغرب.

السيد العربي توري عنوانه(ا)))حي)
هكو زنقة ت))1)رقم)))وجدة)62222 

وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد توري عنوانه(ا)))حي)
هكو زنقة ت))1)رقم)))وجدة)62222 

وجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((4 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2)2))تحت رقم)1762.

922I

مكتب الحسابات مالكي

MELILIA SHOES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

مكتب الحسابات مالكي

91) شارع الكرامة منفلوري فاس ، 

32222، فاس املغرب

MELILIA SHOES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 

31 زنقة موالي عبد هللا الفضيلي 

باب الخوخة فاس - 32222 فاس 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(3565

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((2(2 مارس) (24 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (MELILIA SHOES حل)

رتسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  درهم  (62.222.222
زنقة موالي عبد) (31 اإلجتماعي رقم)

(- فاس) الخوخة  باب  الفضيلي  هللا 

لقفل) نتيجة  املغرب  فاس  (32222

وحل الشركة و التشطيب من السجل)

التجاري.
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و عين:
و) الزريفي  ( محمد) السيد(ة))
عنوانه(ا))رقم)2))شارع محمد يخلف)
بصفار) النهضة  حي  السالم  تجزئة 
(ة)) صفرو املغرب كمصفي) (31222

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 31 وفي رقم) ((2(2 مارس) (24 بتاريخ)
باب) الفضيلي  زنقة موالي عبد هللا 
الخوخة فاس)-)32222)فاس املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (1( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)2)2)/1236.

921I

PRESTACOMPTA

A E CONCASSAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PRESTACOMPTA
الطابق ارو1 ,تجزئة املسيرة رقم 
 CHICHAOUA، 372,  شيشاوة

41222، شيشاوة املغرب
A E CONCASSAGE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : محل , حي 
اإلنارة مركز سيدي املختار شيشاوة  

- 41222 شيشاوة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1557

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 A E (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONCASSAGE

غرض الشركة بإيجاز):))
آلة) بواسطة  الرما1  ( استغال1)

ميكانيكية)))))))))
تاجر))مواد البناء)بالتقسيط)

تاجر)))).
محل) (: (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املختار) سيدي  مركز  اإلنارة  حي  (,

شيشاوة))-)41222)شيشاوة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: ( الساخي) الهادي  عبد  السيد 
درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222

للحصة).
(: ( الساخي) الهادي  عبد  السيد  (

1222)بقيمة)122)درهم.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
الساخي)) الهادي  عبد  السيد 
املختار) سيد  اإلنارة  حي  عنوانه(ا))

شيشاوة))41222)شيشاوة املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الساخي)) الهادي  عبد  السيد 
املختار) سيد  اإلنارة  حي  عنوانه(ا))

شيشاوة))41222)شيشاوة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بامنتانوت) االبتدائية 
تكتو8ر)2)2))تحت رقم)2)2)/322.
92(I

KARIM GROUPE MAROC SARL AU

 NOUVELLE ESPACE AUTO
SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 KARIM GROUPE MAROC SARL
AU

 PASSAGE ABOU BAKER AL
 KADIRI, GALERIE(BENACHER
 N°5, SALA(AL(JADIDA, SALE ،

11000، SALE(MAROC
 NOUVELLE ESPACE AUTO

SARL-AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي فتح الخير 

رقم 2 حي الفرح القرية - 11222 

سال املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

31979

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 NOUVELLE ESPACE AUTO

.SARL-AU

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و) الصالح  ميكانيكي  و  غيار  قطاع 

صيانة املركبات.

عنوان املقر االجتماعي):)فتح الخير)

رقم)2)حي الفرح القرية)-)11222)سال)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: بنيامنة) فريد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) بنيامنة  فريد  السيد 

سال)113)شارع))موالي اسماعيل حي)

باراكا القرية)11222)سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) بنيامنة  فريد  السيد 

سال)113)شارع))موالي اسماعيل حي)

باراكا القرية)11222)سال املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالر8اط))بتاريخ)-)تحت رقم)-.

923I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

AGROMIR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 LE PARTENAIRE FISCAL SARL

AU

49 شارع عمر بن الخطاب الطابق 3 

رقم 6 ، 92222، طنجة املغرب

AGROMIR SARL AU  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي بطنجة، 

47 ، شارع الحسن الثاني، الطابق 5 

، الشقة )) ؛ طنجة 92222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

122743

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AGROMIR SARL AU

تهدف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة إلى ارنشطة التالية:

السلع) جميع  وتسويق  إنتاج 

(، الزيوت) الحبوب،) الزراعية:)

الفواكه،)الخضروات و غيرها؛

الزراعة البيولوجية بصفة عامة؛

من) البيولوجية  املنتجات  زراعة 

الخضروات و الفواكه؛
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التشجير؛
املنتجات) جميع  تسويق  و  شراء)

الغذائية البيولوجية؛
املمتلكات) تشغيل جميع  و  تأجير 

الزراعية؛
التغليف) و  التحويل  صناعة 

لجميع املنتجات الزراعية؛
استئجار و تشغيل جميع) اقتناء،)

املنتجات و املعدات الزراعية؛
املنتجات) جميع  في  التجارة 
من) غيرها  تو  النباتية  الصحية 
املنتجات الضرورية تو املستخدمة في)
و جميع املأكوالت و جميع) الزراعة،)

املنتجات النباتية)؛
االستيراد و التصدير؛

الغير) تو  املباشرة  املساهمة 
املباشرة للشركة في جميع العمليات)
العقارية املنقولة) ( املالية،) التجارية،)
تو الغير املنقولة و في جميع املنشآت)
املرتبطة) الصناعية  تو  التجارية 
بأي) تو  للشركة  االجتماعي  بالنشاط 
نشاط مشابه تو ملحق يعطي تفضلية)

لتطور الشركة))
بطنجة،) (: عنوان املقر االجتماعي)
47)،)شارع الحسن الثاني،)الطابق)5 
92222)طنجة) ؛)طنجة) ((( الشقة) (،

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

12.222,22)درهم،)مقسم كالتالي:
((: ( الجليل) عبد  املرني�سي  السيد 
122)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الجليل)) عبد  املرني�سي  السيد 
الواليات) شارع  (،73 عنوانه(ا))
طنجة) (92222 مرشان) املتحدة،)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الجليل)) عبد  املرني�سي  السيد 
الواليات) شارع  (،73 عنوانه(ا))
طنجة) (92222 مرشان) املتحدة،)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (1( بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)34662).

924I

FOUZMEDIA

Ste SEB›ON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

Ste SEB›ON شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املركز 

التجاري البيل في - --- الخميسات 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : ---

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((212 مارس) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 Ste (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SEB’ON

غرض الشركة بإيجاز):)مقهى

مطعم

ممو1 الحفالت

املركز) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الخميسات) (--- (- في) البيل  التجاري 

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

ملين) اشرف  محمد  السيد 

 15222 طلحة) اين  عنوانه(ا))

الخميسات املغرب.

عنوانه(ا)) بودريف  طارق  السيد 

القاعدة) (12( رقم) (1 الحي العسكري)

11224)سال) ( الجوية ارولى العيايدة)

املغرب.

بودريف) نورالدين  السيد 

عنوانه(ا))تجزئة الخير رقم))5)بطانة)

11224)سال املغرب.

عنوانه(ا)) بكوش  سعاد  السيدة 

 14 4)شقة) إقامة البستان عمارة ب)

حي النهضة1 12222)الر8اط املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) بودريف  طارق  السيد 

القاعدة) (12( رقم) (1 الحي العسكري)

11224)سال) ( الجوية ارولى العيايدة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالخميسات))بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.

925I

FIDELIO COMPTA

NEW PASTA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FIDELIO COMPTA

حي البطحاء، املركز التجاري نادية، 

العمارة )، الطابق ارو1، الشقة 1 ، 

2392)، الدار البيضاء املغرب

NEW PASTA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59، شارع 

الزرقطوني، إقامة الورود، طابق 9، 

شقة 6)، - 2222) الدار البيضاء 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.362125

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2)2))تم تعيين) 15)شتنبر) املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد(ة))كحمو)

عبد هللا كمسير وحيد

تبعا لقبو1 استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)7)7494.

926I

مكتب توجة للمحاسبة

خولة تراف

KHAWLA TRAVE    
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب توجة للمحاسبة

شارع املسيرة زنقة 1 رقم 2 كلميم ، 

222)2، كلميم املغرب

خولة تراف    khawla trave شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

توسولت جماعة ام الكردان  - 

24222 طاطا املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

521

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 يونيو) (32

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

خولة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.khawla trave((((تراف

اشغا1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة و البناء)و8يع لوازم املكاتب.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- ( الكردان) ام  جماعة  توسولت 

24222)طاطا املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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السيد عمر الكور):))1.222)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الكور  عمر  السيد 

طاطا) (24222 دوار تورسولت طاطا)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) الكور  عمر  السيد 

طاطا) (24222 دوار تورسولت طاطا)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (13 بتاريخ) ( االبتدائية بطاطا)

2)2))تحت رقم)2)2)/52.

927I

MAY CONSULTING

 SOCIETE EXPERT
 DU COMMERCE ET

MARKETING
إعالن متعدد القرارات

MAY CONSULTING

7 زنقة املالزم فرناند الفيليت ، 

2322)، الدارالبيضاء املغرب

 SOCIETE EXPERT DU

 COMMERCE ET MARKETING

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: 167 

بوركون اقامة بانا - - الدار البيضاء 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.322645

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)2))غشت)2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:21 رقم) قرار 

مايلي:)تحويل تسهم الشركة

على) ينص  الذي  (:2( رقم) قرار 

مايلي:)استقالة املدير

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)

بند رقم)27:)الذي ينص على مايلي:)
سهم من السيد ايدشباني) (522 بيع)

الخليل))الى السيد لقمان نوفل
على) ينص  الذي  (:(6 رقم) بند 
للشركة) وحيد  مدير  تعيين  مايلي:)

السيد))لقمان نوفل
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749151.
922I

FIDEXPER

شركة صويفة لألشغال العامة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDEXPER
 MOJAHID ELAYACHI LOT

 LEBBATIYA(APPT 1 EL(JADIDA ،
24000، EL(JADIDA(MAROC
شركة صويفة لألشغا1 العامة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 4 ارض 
الرمل الشقة 3    4222) الجــــديــــدة 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(923

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)13)غشت)2)2))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 (4222     3 ارض الرمل الشقة) (4»
تجزئة) (2 ( (» إلى) املغرب») الجــــديــــدة 
الصفاء)-)4222))الجــــديــــدة))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة))بتاريخ))))شتنبر)

2)2))تحت رقم)5376).
929I

BDO

ليزير دار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما1 الشركة

BDO
 Boulevard(Abdelmoumen , N°
 119, 4ème(étage(Apt. N°32 ،

20360، CASABLANCA(MAROC

ليزير دار شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1537 

مكرر سوكوما 1  - 42152 مراكش 

املغرب .

رفع رتسما1 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) ((2(2 يونيو) (32 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما1  رفع 

من) تي  درهم») (19.922.222»

«122.222)درهم»)إلى)«2.222.222) 

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم»)

مع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

29)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)116122.

912I

ائتمانية ساحة ارمم

TANGER WORLD TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية ساحة ارمم

حي تو بكر الرازي، اقامة ابراهيم 

الطابق ارو1 رقم 16 ، 92222، 

طنجة املغرب

TANGER WORLD TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

اليوسفية اقامة اليوسفية 1 الطابق 

االو1 رقم 31  - 92222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

122645

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TANGER WORLD TRANS

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االطرقي الوطني و الدولي للبضائع.

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اليوسفية اقامة اليوسفية)1)الطابق)

طنجة) (92222  -   31 رقم) االو1 

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: اناس) الطويل  الحسني  السيد 

522)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)

((: السيد الحسني الطويل سفيان)

522)حصة بقيمة)122)درهم للحصة

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

اناس) الطويل  الحسني  السيد 

عنوانه(ا))حي مبروك زنقة)12)رقم)9 

92222)طنجة املغرب.

سفيان) الطويل  الحسني  السيد 

رقم) (12 زنقة) مبروك  حي  عنوانه(ا))

)) 92222)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

اناس) الطويل  الحسني  السيد 

عنوانه(ا))حي مبروك زنقة)12)رقم)9 

92222)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (29 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)5332.

911I
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MOORISH

CS ENGINEERING SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MOORISH
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
  CS ENGINEERING SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 61شارع 

اللة ياقوت و مصطفى املعاني 
الطابق الثاني رقم 25 - 2222) الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.323429

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((2(2 غشت) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):
حمزة القزدار) (ة)) تفويت السيد)
تصل) من  اجتماعية  حصة  (522
(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222
غشت) (17 بتاريخ) السريدي  محمد 

.(2(2
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)1)7491.
91(I

FIDUCIAIRE ZERROUKI

MILANO LIGNE SERVICES
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE ZERROUKI
 36RUE DE CASABLANCA APT.(

 BP 577 OUJDA(PRINCIPALE،
60000، OUJDA(MAROC

 MILANO LIGNE SERVICES
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 44 تجزئة 
بدر بني درار - 62352 بني درار وجدة  

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.31223

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في))))شتنبر)2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

حصة) (522 عبدالقادر) قادة  فوت 

قادة) وفوتت  رفيق  تال�سي  لفائدة 

تال�سي) لفائدة  حصة  (522 فاطمة)

رفيق

على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 

مايلي:)تعين تال�سي رفيق مسير جديد)

للشركة

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير الشكل القانوني من شركة ذات)

املسؤولية املحدودة الى ىشركة ذات)

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير الشكل القانوي للشركة

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

الحصص

على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 

مايلي:)التسيير

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (26 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2)2))تحت رقم)9))).

913I

DIAMOND SANDS

ديامند سندس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

DIAMOND SANDS

 34AV TANTAN RÉSIDENCE

 SOULAIMAN(I ,ENTRESOL

 BUREAU(N°7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

ديامند سندس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 34 شارع 

طنطان إقامة سليمان 1 فوق ار�سي 

مكتب رقم 7 - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

122239

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)ديامند)

سندس.

الغرض) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

في) وكذلك  املغرب  في  الشركة  من 

لنفسها تو نيابة عن) سواء) (، الخارج)

الغير تو املشاركة)،)هو كما يلي:

-)تشغيل محاجر الرمل

-)انتاج جميع انواع الرمل.

-)انتاج جميع انواع الحبيبات.

-)سحق وغسيل الح�سى.

املباني) من  نوع  تي  تصنيع  (-

الجاهزة.

-)تصنيع جميع تنواع مواد البناء.

املنتجات) من  نوع  تي  تصنيع  (-

للبنية التحتية ارساسية.

مواد) تنواع  جميع  و8يع  شراء) (-

البناء.

-)تأجير جميع تنواع املعدات.

تي نشاط له عالقة مباشرة تو) (-

غير مباشرة بال�سيء)تعاله.

الشركات) جميع  في  املشاركة  (-

خال1) من  (، املماثل) الغرض  ذات 

االكتتاب في زيادة رتس املا1)،)وإنشاء)

والقيام باالشتراك) (، شركات جديدة)

مع شركات تخرى بعمليات تندرج في)

تغراض الشركة)؛

عمليات) تي  (، تعم) و8صورة  (-

منقولة تو عقارية تو مالية تو صناعية)

بشكل) مرتبطة  تكون  قد  تجارية  تو 

مباشر تو غير مباشر)،)كلًيا تو جزئًيا)،)

بواحدة تو تخرى من العمليات املشار)

تعزيز تو تطوير) (، إليها تعاله لتسهيل)

نشاط الشركة

34)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

طنطان إقامة سليمان)1)فوق ار�سي)

مكتب رقم)7 - 92222)طنجة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: العشيري) احمد  السيد 

حصة بقيمة)1.222)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد احمد العشيري عنوانه(ا))

اقامة) الخامس  محمد  شارع  (127

دوس مارس)1  92222)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد احمد العشيري عنوانه(ا))

اقامة) الخامس  محمد  شارع  (127

دوس مارس)1  92222)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (14 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)34753).

914I

DO CONSULTING

CABINET ESCULAPE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

DO CONSULTING

 Bd(Ain(Taoujtate - Quartier ,32

 Bourgogne، 20000، Casablanca

Maroc

Cabinet Esculape شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 31 شارع 

ابو الوقت خلف - حي عنابي - 

2222)  الدار البيضاء  املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.19222

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)31)يوليوز)2)2))تقرر حل)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

  Cabinet Esculape الشريك الوحيد)

مبلغ رتسمالها)12.222)درهم وعنوان)

مقرها اإلجتماعي)31)شارع ابو الوقت)

الدار) ( ((2222 (- حي عنابي) (- خلف)

:)استمرار) )املغرب نتيجة 1) البيضاء)

التجاري) النشاط  في  االنخفاض 

بسبب) املحاسبية  الخسائر  وتحقيق 

مقارنة) الدوران  معد1  انخفاض 

بالتكاليف املتكبدة

 172 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

شارع السفراء)بن عائشة)-)روش نوار))

- 2222)))الدار البيضاء))املغرب.)

و عين:

و) بلغازي  ( ( مريم) السيد(ة))

31)شارع ابو الوقت خلف) عنوانه(ا))

الدار البيضاء)) ( ((2222 حي عنابي) (-

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و) بلغازي  ( مريم) السيد(ة))

خلف) الوقت  ابو  شارع  ( عنوانه(ا))

الدار البيضاء)) ( ((2222 حي عنابي) (-

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)744224.

915I

CRI MEKNES

 HOSTED BY AFRICA «
« HEBYA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CRI MEKNES

 S37 AVENUE(OKBA(BNOU

 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

  « HOSTED(BY(AFRICA « HEBYA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 

2 إقامة البركة زنقة لندن املدينة 

الجديدة  - 52222 مكناس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.436(7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2)2))تقرر حل) 16)شتنبر) املؤرخ في)

 HOSTED( BY( AFRICA( «( HEBYA

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  ( («

ذات الشريك الوحيد مبلغ رتسمالها)

مقرها) وعنوان  درهم  (122.222

إقامة البركة زنقة) (2 اإلجتماعي رقم)

 52222 (- ( الجديدة) املدينة  لندن 

لإلغالق) نتيجة  املغرب  مكناس 

النهائي للتصفية و إنهاء)جميع تنشطة)

الشركة))بسبب جائحة كورونا.

و عين:

السيد(ة))زكرياء))نعيم))و عنوانه(ا)))
B)إقامة البركة شقة)9)زنقة لندن م.ج))

(ة)) 52222)مكناس املغرب كمصفي)

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)16)شتنبر)2)2))وفي))B)إقامة)
(- ( م.ج) لندن  زنقة  (9 شقة) البركة 

52222)مكناس املغرب).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((1 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)542.

916I

MOORISH

 CHEZ PHILIPPE BY YAS

PRESTIGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 2222)، الدار البيضاء املغرب

 CHEZ PHILIPPE BY YAS

PRESTIGE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 412 شارع 

الزرقطوني إقامة حماد الطابق 

ارو1 رقم 1    - 2222) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

475(37

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CHEZ (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.PHILIPPE BY YAS PRESTIGE

تنظيم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التقليدية) الوجبات  و  االحتفاالت 

والسريعة.

 412 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع الزرقطوني إقامة حماد الطابق)

ارو1 رقم)1    - 2222))الدار البيضاء)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: السيدة مجدولين بينيطو)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

522)حصة) ( (: السيد متيرا طارق)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

بينيطو) مجدولين  السيدة 

 74122 ( فرنسا) انيماس  عنوانه(ا))

انيماس))فرنسا).

عنوانه(ا)) طارق  متيرا  السيد 

انيماس))) (74122 ( فرنسا) انيماس 

فرنسا.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بينيطو) مجدولين  السيدة 

 74122 ( فرنسا) انيماس  عنوانه(ا))

انيماس))فرنسا)

عنوانه(ا)) طارق  متيرا  السيد 

انيماس)) (74122 ( فرنسا) انيماس 

فرنسا)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749271.

917I

CRI MEKNES

 IMPORT EXPORT SARL
SOCIETE TAMDI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

CRI MEKNES

 S37 AVENUE(OKBA(BNOU

 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

 IMPORT EXPORT SARL

SOCIETE TAMDI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : زنقة 

غازي حي السعادة رقم 17 التوران - 

52222 مكناس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.32745
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2)2))تقرر حل) 32)شتنبر) املؤرخ في)

 IMPORT EXPORT SARL SOCIETE

املسؤولية) ذات  شركة  (TAMDI

 (52.222 رتسمالها) مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة)

التوران) (17 غازي حي السعادة رقم)

نتيجة) املغرب  مكناس  (52222  -

إنهاء) و  للتصفية  النهائي  1-اإلغالق 

 SOCIETE» ( شركة) تنشطة  جميع 

 TAMDI IMPORT- EXPORT SARL

»)بسبب جائحة كورونا)..

و عين:

و) ( تامدي) ( ( محسن) السيد(ة))
السعادة) حي  غازي  زنقة  عنوانه(ا))
مكناس) (52222 ( التوران) (17 رقم)

املغرب))كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

زنقة) وفي  ((2(2 تكتو8ر) (26 بتاريخ)

غازي حي السعادة رقم)17)التوران))-)

52222)مكناس املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

13)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)579 .

912I

ECOCOMPTA

GAMA WEB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ECOCOMPTA

 BD AMBASSADEUR 326

 BEN AICHA RESIDENCE

 MACHALLAH(B.P:20290

 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC

GAMA WEB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 زنقة 

كالفيرو1 الطابق ) رقم 5 حي 

املستشفيات - 2362) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

475627

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 GAMA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.WEB

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اتصاالت.
زنقة) (6 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
حي) (5 رقم) (( الطابق) كالفيرو1 

2362))الدارالبيضاء) (- املستشفيات)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد املهدي دنون):))422)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

 322 ( (: ابوطيب) حمزة  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

322)حصة) ( (: السيد عمر خاليلة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) دنون  املهدي  السيد 

 1 ب) عمارة  الشفشاوني  شارع 

 (2(52 عين السبع) (9 3)شقة) طابق)

الدارالبيضاء)املغرب.

عنوانه(ا))) ابوطيب  حمزة  السيد 
سيدي) (192 رقم) (( الفتح) تجزئة 

الدارالبيضاء) ((25(2 معروف)

املغرب.

عنوانه(ا)) خاليلة  عمر  السيد 
مجموعة) (1 مدخل) االلفة  رياض 
 (2(32 الحسني) الحي  (( رقم) ((

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) دنون  املهدي  السيد 
 1 ب) عمارة  الشفشاوني  شارع 
 (2(52 عين السبع) (9 3)شقة) طابق)

الدارالبيضاء)املغرب
عنوانه(ا)) ابوطيب  حمزة  السيد 
مجموعة) (1 مدخل) االلفة  رياض 
 (25(2 الحسني) الحي  (( رقم) ((

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749615.
919I

ARINASCOM

INTER SWEET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ARINASCOM
 ZONE INDUSTRIELLE RAHMA
 SECTEUR C RUE LAAYOUNE

 SALE ، 11070، SALE (/N° 1379
MAROC

INTER SWEET شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 BIR 1221 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 RAMI(SUD(APPT 1 KENITRA   -

14090 KENITRA   MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56597

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 INTER(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SWEET
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 L’importation et  la distribution

. des produits alimentaires
 1221 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
   BIR RAMI SUD APPT 1 KENITRA

.- 14292 KENITRA   MAROC
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

1.522.222)درهم،)مقسم كالتالي:
    SERBOUTI  FOUZIA السيدة)
درهم) (1.222 ):)حصة بقيمة) (1.500

للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
  SERBOUTI السيدة)
 BIR RAMI عنوانه(ا)) ( ( ( (FOUZIA
 SUD  KENITRA  1221  14292

.KENITRA   MAROC
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
   SERBOUTI  FOUZIA السيدة)
  BIR RAMI SUD عنوانه(ا))
   KENITRA  1221 14292 KENITRA

MAROC
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 
رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر) (13

.((9111(22((25(

9(2I

FIDEXIA 

HM PROGRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDEXIA
 ETUDES - GESTION - CONSEIL

 +212662318804، 20100،
Caablanca Maroc

HM PROGRESS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 زنقة 

6 تكتو8ر الطابق 3 العمارة 3 شارع 
املسيرة  - 2122) الدار البيضاء 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

475465

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((9

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 HM (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROGRESS

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التنقيب) خدمات  بيع  (- النداء)

املختلفة.
زنقة) (6 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع) (3 العمارة) (3 تكتو8ر الطابق) (6

البيضاء) الدار  ((2122 (- ( املسيرة)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: املتوكل) هاجر  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) املتوكل  هاجر  السيدة 
بلوك د زنقة)1)رقم)2)الحوامي الكليتة)

البيضاء) الدار  ((2222 بوسكورة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) املتوكل  هاجر  السيدة 
بلوك د زنقة)1)رقم)2)الحوامي الكليتة)

البيضاء) الدار  ((2222 بوسكورة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749422.

9(1I

فيكاميد

STE FREINS ABDENNOUR
إعالن متعدد القرارات

فيكاميد

3، شارع الوحدة الطابق ارو1 رقم 1 

، 93222، تطوان املغرب

 STE FREINS ABDENNOUR

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

الداخلة عمارة هند رقم ¾ كراج 

بالطابق ارر�سي  - 93222 تطوان 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1(797

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)22)شتنبر)2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

قد تم رفع من رتسما1 الشركة من))

  77619.25 إلى) درهم  (30.000،00

نقدي) مبلغ  وضع  طريق  عن  درهم 

الرفع) في حساب الشركة وذلك عبر 

من قيمة الحصص االجتماعية من)

100،00)درهم إلى))52.73)))درهم.

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

من) الشركة  رتسما1  من  ( خفض)

)))إلى)30.000،00))درهم) (77619.25

الخسارة املتراكمة) ( وذلك الستيعاب)

درهم) (47619.25 للشركة بما قدره)

ليصبح رتسما1 الشركة)30.000،00 

درهم

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

تقديم الحصص

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
رتسما1

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

9))شتنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2)2))تحت رقم)4)46.

9((I

MON COMPTABLE SARL

 CENTRE D’INGÉNIERIE 
 ET DE NÉGOCIATION PAR

ABREVIATION  CIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MON COMPTABLE SARL
 36RUE(DE(BERKANE 2 EME

 ETAGE(APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

 CENTRE D’INGÉNIERIE 
 ET DE NÉGOCIATION PAR

ABREVIATION  CIN  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 74 زنقة 
موالي يوسف  الطابق )  شقة 9 - 

62222 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

17551
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((224 فبراير) ((2
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 CENTRE D’INGÉNIERIE ( (:
 ET DE NÉGOCIATION PAR

. ABREVIATION  CIN
موا) بيع  (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البناء)بالجملة كراء)االليات واالدوات)

الصناعية.
زنقة) (74 (: عنوان املقر االجتماعي)
 -  9 شقة) ( (( الطابق) ( موالي يوسف)

62222)وجدة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 922 ( (: حوات) نصيرة  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
122)حصة) ( (: السيد يحيى حوات)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) حوات  نصيرة  السيدة 
 1( رقم) حوات  تجزئة  الحكمة  حي 

62222)وجدة املغرب.
عنوانه(ا)) حوات  يحيى  السيد 
الحكمة)) حي  السادس  محمد  شارع 

رقم))1 62222)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( زازاوي) محمد  السيد 

وجدة)62222)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (12 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

224))تحت رقم)111.

9(3I

 MOGADOR(موكادور تسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

اكو موكادور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موكادور تسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم ) حي باب دكالة شارع واد 
املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 44222، 
الصويرة املغرب

اكو موكادور شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مساكنة 
لدى شركة موكادور اسيست اند 
سيرفيس  الكائن مقرها باملحل 

التجاري بالطابق ارر�سي رقم 371--
) تجزئة تافوكت 442222 الصويرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5425
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) ((3
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اكو) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

موكادور.

تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

انظمة كشف تسرب املياه)

مقاو1 في البناء)وارشغا1 العامة

تاجر بصفة عامة.

مساكنة) (: عنوان املقر االجتماعي)

اند) اسيست  موكادور  شركة  لدى 

باملحل) مقرها  الكائن  ( سيرفيس)

التجاري بالطابق ارر�سي رقم 37-1-

الصويرة) (442222 تجزئة تافوكت) ((

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حمزة عتيقي عنوانه(ا))حي)

بير انزران الحنشان اقليم الصويرة)

44222)الصويرة املغرب.

مسوري)) اللطيف  عبد  السيد 

الحنشان)) ( الولجة) حي  عنوانه(ا))

الصويرة))44222)الصويرة املغرب.

البحت،التطوير) مؤسسة  السيد 

والهند�سي) ( العلمي) ( واالبتكار)

عنوانه(ا))كيلومتر)7)طريق الجديدة)،)

2222))الدار البيصاء) الدار البيصاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حمزة عتيقي عنوانه(ا))حي)

بير انزران الحنشان اقليم الصويرة)

44222)الصويرة املغرب

مسوري)) اللطيف  عبد  السيد 

الحنشان)) ( الولجة) حي  عنوانه(ا))

الصويرة))44222)الصويرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالصويرة) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)36).

9(4I

RGCM

AVERROES SOLUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RGCM

شارع الجيش امللكي52 عمارة 
الشباب الشقة رقم 5 الطابق االو1 

املحمدية ، 2222)، املحمدية 

املغرب

AVERROES SOLUTION  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 52 اقامة 

الشباب شقة 5 شارع الجيش امللكي  

- 2222) املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(6315

 12 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 غشت)

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AVERROES SOLUTION

شراء) (• (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تكنولوجيا) ومعدات  خدمات  و8يع 

املعلومات

•)التجارة اإللكترونية

مواقع) وتطوير  وإنشاء) تصميم  (•

الويب وتطبيقات الهواتف الذكية.
•)تصميم وإنشاء)وتطوير محتوى)

الوسائط املتعددة.

•)شراء)و8يع املعدات الصناعية

•)تاجر تجهزة كمبيوتر

علوم) في  واالستشارات  الخبرة  (•

الحاسب و8رمجة الويب.

•)بيع برمجيات و8رامج كمبيوتر

•)االستشارات الهندسية

•)الخبرة واالستشارات

•)التدريب

•)التداو1.

•)استيراد وتصدير..

عنوان املقر االجتماعي):)52)اقامة)

5)شارع الجيش امللكي)) الشباب شقة)

- 2222))املحمدية املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة كريمة ايت بروا1):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

بروا1) ايت  كريمة  السيدة 
عنوانه(ا))حي)9)يوليوز اقامة ا)))رقم)

1 2222))املحمدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بروا1) ايت  كريمة  السيدة 
عنوانه(ا))حي)9)يوليوز اقامة ا)))رقم)

1 2222))املحمدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)97)1.

9(5I

MG CALL

MG CALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MG CALL

 BD(PALESTINE(NASSIM(GH 15

 IMM12 RDC(APT 2 ، 28999،

MOHAMMEDIA MAROC

MG CALL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

فلسطين النسيم مج 15 اقامة )1 

الطابق السفلي الشقة ) - 2999) 

املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(6317

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 يونيو) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MG (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CALL

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اتصا1.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 1( اقامة) (15 مج) النسيم  فلسطين 

 (2999  -  ( الطابق السفلي الشقة)

املحمدية املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: السيد املهدي تاج الدين)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: مجاهد) غزالن  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الدين) تاج  املهدي  السيد 
 121 رقم) (( عنوانه(ا))شارع الرياض)

2999))املحمدية املغرب.

السيدة غزالن مجاهد عنوانه(ا))

 64 رقم) الداخلة  زنقة  جميلة  درب 

2999))املحمدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الدين) تاج  املهدي  السيد 
 121 رقم) (( عنوانه(ا))شارع الرياض)

2999))املحمدية املغرب

السيدة غزالن مجاهد عنوانه(ا))

 64 رقم) الداخلة  زنقة  جميلة  درب 

2999))املحمدية املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)92)1.

9(6I

FIDUCIAIRE ATERCHANE

 BOULANGERIE PÂTISSERIE
AMOUDOU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ATERCHANE

 SECTEUR 1 HAY(LA 156

 MAGHREB AL ARABI TEMARA

 156 SEC 1 MASSIRA 2، 12010،

Temara MAROC

 BOULANGERIE PÂTISSERIE

AMOUDOU شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 436 

إقامة النصر مجموعة 436 س6 

وس7 تمارة  تملغرب 212)1 تمارة  

تملغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(7(27

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((219 يناير) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 BOULANGERIE PÂTISSERIE

.AMOUDOU

مخبزة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

حلويات.
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)436 

س6  (436 مجموعة) النصر  إقامة 

تمارة)) (1(212 تملغرب) ( تمارة) وس7)

تملغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

  NID(AMOU(AHMED((((:(السيد
342)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)
    NIDHAMOU MOHAMED(السيد
درهم) (122 بقيمة) حصة  (:( ( 330

للحصة).
   ID HAMMOU LAHCEN(السيد
درهم) (122 بقيمة) حصة  (:( ( 330

للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
  NID AMOU AHMED السيد)
 ETG ( LOT EL KHEIR 7 عنوانه(ا))
خريبكة) (KHOURIBGA   (52(2

تملغرب.
 NIDHAMOU السيد)
 RUE عنوانه(ا)) ( (MOHAMED
 HAGOUNIA N°36 TABRIQUET

SALE   11212)سال تملغرب.
  ID HAMMOU LAHCEN(السيد
 HAY MAGHREB AL عنوانه(ا))
   ARABI N° 7 SEC 26 TEMARA

212)1)تمارة تملغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
  NID AMOU AHMED السيد)
 ETG ( LOT EL  7 عنوانه(ا))
 KHEIR KHOURIBGA   (52(2

KHOURIBGA)تملغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ((2 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية 

219))تحت رقم)-.
9(7I

FIDUCIAIRE AL HIKMA

 ECOLE PRIVEE AL
MADAHIB

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رتسما1 الشركة

FIDUCIAIRE AL HIKMA
 RUE YOUSSEF BEN 52
 YACHAFINE ، 26000،
BERRECHID MAROC

 ECOLE PRIVEE AL MADAHIB

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 76 شارع 

واد الحيمر تجزئة بورحا1 برشيد - 

6222) برشيد املغرب.

رفع رتسما1 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12(53

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((212 دجنبر) ((2 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما1  رفع 

من) تي  درهم») (6.222.222»

 6.122.222» إلى) درهم») (122.222»

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم»)

مع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر) ((2 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

212))تحت رقم)1274.

9(2I

ICBS

 KARUMA كروما سيستمز

SYSTEMS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ICBS

 avenue(mohamed(V(etage 8 n°

 36 145 tanger، 90000، tanger

maroc

 KARUMA كروما سيستمز

SYSTEMS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  145 شارع 

محمد الخامس الطابق 2 رقم 36  

145 شارع محمد الخامس الطابق 2 

رقم 36 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

122697

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

كروما) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.KARUMA SYSTEMS(سيستمز

تقديم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

)والدراسة التي) خدمات االستشارات)

مجاالت) (، معانيها) بأوسع  (، تغطي)

البرمجيات) وتطوير  النظم  هندسة 

تكنولوجيا) واستشارات  الشاملة 

املعلومات.

 145 ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 2 الطابق) الخامس  محمد  شارع 

145)شارع محمد الخامس)   36 رقم)

طنجة) (92222  36 رقم) (2 الطابق)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: النجينباخ) كاي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا))) النجينباخ  كاي  السيد 

بولهايم) (52(59  39 براويلرستراس)

تملانيا)59)52)بولهايم))تملانيا.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا))) النجينباخ  كاي  السيد 

بولهايم) (52(59  39 براويلرستراس)

تملانيا)59)52)بولهايم))تملانيا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (29 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)5364.

9(9I
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إئتمانية رزقي)«ذ.رزقي هشام»)محاسب معتمد

 SOCIETE OUMANSOUR
TRAITEUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

إئتمانية رزقي «ذ.رزقي هشام» 
محاسب معتمد

رقم 17 شقة 15 زنقة انتسيرابي ، 
52222، مكناس املغرب

 SOCIETE OUMANSOUR
TRAITEUR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 51 حي 
الرشاد املجموعة 1    15422 تيفلت 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(25

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)22)شتنبر)2)2))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
    1 املجموعة) الرشاد  حي  (51 «رقم)
«عمارة) إلى) املغرب») تيفلت  (15422
رشد))) ابن  تجزئة  (7 رقم) الشقة  ((5

52222)مكناس))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
)1)تكتو8ر) االبتدائية بتيفلت))بتاريخ)

2)2))تحت رقم)175.

932I

CSN MAROC

اول مونديال تريدينغ»ا م ت 
 ALL MONDIAL TRADING

«AMT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CSN MAROC
 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

 ALL او1 مونديا1 تريدينغ» ا م ت
  MONDIAL(TRADING «AMT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 117 
الطابق 1 الحاج فاتح 5 االلفة

 الدار البيضاء - )2)2) الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
475559

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((5
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
او1) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 ALL ت) م  ا  تريدينغ») مونديا1 

. MONDIAL(TRADING(«AMT
االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

و التصدير.
-)التجارة.

-)تعما1 مختلفة او البناء.
الخدمات) عمليات  إدارة  (-

التجارية.
-)املشروعات الزراعية
-)تعما1 الغرس والري.

عنوان املقر االجتماعي):)رقم)117 
الطابق)1)الحاج فاتح)5)االلفة الدار)
البيضاء) الدار  ((2(2( (- البيضاء)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد يونس ايشان):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
((: الصمد) عبد  البرنو�سي  السيد 
522)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ايشان  يونس  السيد 
االلفة) (5 الحاج فاتح) (1 117)ط) رقم)
البيضاء) الدار  ((2(2( البيضاء)

املغرب.
الصمد) عبد  البرنو�سي  السيد 
االوداية) االوداية  مركز  عنوانه(ا))

مراكش)42153)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ايشان  يونس  السيد 
االلفة) (5 الحاج فاتح) (1 117)ط) رقم)

البيضاء) الدار  ((2(2( البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749496.

931I

 MOGADOR(موكادور تسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

اركار  ارتيزانا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موكادور تسيست آند سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم ) حي باب دكالة شارع واد 

املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 44222، 

الصويرة املغرب

اركار  ارتيزانا  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مساكنة 

لدى شركة موكادور اسيست اند 

سيرفيس  الكائن مقرها باملحل 

التجاري بالطابق ارر�سي رقم 371--

)  تجزئة تافوكت  442222 الصويرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5423

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اركار)) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ارتيزانا).

صانع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وخشب) للدهب،الفضة  () ( تقليدي)

العرعار)

بائع املنتوجات التقليدية)

االستيراد والتصدير).

مساكنة) (: عنوان املقر االجتماعي)

اند) اسيست  موكادور  شركة  لدى 

باملحل) مقرها  الكائن  ( سيرفيس)

التجاري بالطابق ارر�سي رقم 37-1-

)))تجزئة تافوكت))442222)الصويرة)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد رضوان طلباوي عنوانه(ا))

 44222 ( حي الصناعي) (12 بلوك) (92

الصويرة))املغرب.

السيد مؤسسة البحث والتطوير)

واالبتكار العلمي والهند�سي))عنوانه(ا))

الدار) ( الجديدة) طريق  (7 كيلومتر)

البيضاء) الدار  ((2222 البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رضوان طلباوي عنوانه(ا))

 44222 الصناعي) حي  (12 بلوك) (92

الصويرة))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالصويرة) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)35).

93(I

 MOGADOR(موكادور تسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

موكا اسكاركو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موكادور تسيست آند سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
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رقم ) حي باب دكالة شارع واد 

املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 44222، 

الصويرة املغرب

موكا اسكاركو  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مساكنة 

لدى شركة موكادور اسيست اند 

سيرفيس  الكائن مقرها باملحل 

التجاري بالطابق ارر�سي رقم 371--

) تجزئة تافوكت 442222 الصويرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5421

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

موكا) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

اسكاركو).

تر8ية)) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتقييم))الحلزون)

االستيراد والتصدير).

مساكنة) (: عنوان املقر االجتماعي)

اند) اسيست  موكادور  شركة  لدى 

باملحل) مقرها  الكائن  ( سيرفيس)

التجاري بالطابق ارر�سي رقم 37-1-

الصويرة) (442222 تجزئة تافوكت) ((

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

)عنوانه(ا)) السيد محمد الهنتاتي)
 44222 البرج1  تجزئة  (343 رقم)

الصويرة))املغرب.

السيدة مليكة الهنتاتي))عنوانه(ا))
 44222 البرج1  تجزئة  (343 رقم)

الصويرة املغرب.
البحت،التطوير) مؤسسة  السيد 
والهند�سي) ( العلمي) ( واالبتكار)
عنوانه(ا))كيلومتر)7)طريق الجديدة)،)
2222))الدار البيصاء) الدار البيصاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
)عنوانه(ا)) السيد محمد الهنتاتي)
 44222 البرج1  تجزئة  (343 رقم)

الصويرة املغرب
السيدة مليكة الهنتاتي))عنوانه(ا))
 44222 البرج1  تجزئة  (343 رقم)

الصويرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالصويرة) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)34).

933I

FIDECOM SARL

ACER COM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDECOM SARL
46 شارع باستور حي الليمون الر8اط 

، 12262، الر8اط املغرب
ACER COM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 31-) 
العنبرة III، رياض ارندلس، حي 
الرياض - 12122 الر8اط املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1(5331

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)21)شتنبر)2)2))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ارندلس،) رياض  (،III العنبرة) (31-(»
حي الرياض)-)12122)الر8اط املغرب»)
إلى)«رقم)2،)زنقة ملعاديد،)بير قاسم،)
الر8اط)) (12172 (- ( السوي�سي) حي 

املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (1( بتاريخ) ( التجارية بالر8اط)

2)2))تحت رقم)127554.

934I

Tigos

TASAWET CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Tigos
 rue(felix(max(guedeg ، 72
2222)، الدار البيضاء املغرب

 TASAWET CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6), شارع 
مرس السلطان, الطابق ارو1, شقة 

رقم 3  - 2132) الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
474261

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) ((5
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TASAWET CONSTRUCTION
تشغا1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.
 ,(6 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الطابق ارو1,) شارع مرس السلطان,)
شقة رقم)3  - 2132))الدار البيضاء)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: حاكيمي) عثمان  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 522 ( (: السيد املصطفى معروف)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عثمان حاكيمي عنوانه(ا))

 122 عمارة) ((( م س) االمان  اقامة 

الدار البيضاء) ((2592 ع س) (5 رقم)

املغرب.

معروف) املصطفى  السيد 

الجديد) مومن  سيدي  عنوانه(ا))

التهامي) محمد  زنقة  (1 مجموعة)

الدار) ((2422  121 رقم) السطاتي 

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عثمان حاكيمي عنوانه(ا))

اقامة االمان م س))))عمارة)122)رقم)

5)ع س)2592))الدار البيضاء)املغرب

معروف) املصطفى  السيد 

الجديد) مومن  سيدي  عنوانه(ا))

التهامي) محمد  زنقة  (1 مجموعة)

الدار) ((2422  121 رقم) السطاتي 

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم))74729.

935I

محمدامليموني

MEIA MED TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

محمدامليموني

53 حي شهيد معطي الغزواني 

الزاودية طنجة ، 92222، طنجة 

املغرب

 MEIA MED TRANS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 ZAOUDIA RUE CHAHIDA

 AICHA(MOUSSAFIR(N°13  -

 TANGER(TANGER 90000

TANGER MAROC
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
122713

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (1(
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MEIA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MED TRANS SARL AU
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 TRANSPORT NATIONAL
 ET INTERNATIONAL DE

.MARCHANDISES
(: االجتماعي) املقر  عنوان 
 ZAOUDIA RUE CHAHIDA
 AICHA MOUSSAFIR N°13  -
 TANGER TANGER 92222

.TANGER MAROC
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 ABDERRAHIM EL السيد)
HOUSSAINI((:((1.000)حصة بقيمة)

122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
 ABDERRAHIM EL السيد)
 ZAOUDIA((ا)عنوانه(HOUSSAINI
 RUE CHAHIDA AICHA
 MOUSSAFIR N°13  - TANGER.

.92222 TANGER MAROC
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 ABDERRAHIM EL السيد)
 ZAOUDIA((ا)عنوانه(HOUSSAINI
 RUE CHAHIDA AICHA
 MOUSSAFIR N°13  - TANGER.

92222 TANGER MAROC

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (29 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)5373.

936I

MANAGEMENTD3 SARL

TTH COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما1 الشركة

MANAGEMENTD3 SARL
 RUE IBN KATIR RESIDENCE
 BEETHOVEN 1 1ER(ETAGE
 N°51 ، 90000، TANGER

MAROC
TTH COMPANY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7) شارع 
موالي عبد العزيز، إقامة موالي 
عبد العزيز - 92222 طنجة املغرب.

رفع رتسما1 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.222(5
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) ((2(2 شتنبر) (17 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما1  رفع 
من) تي  درهم») (5.222.222»
«1.222.222)درهم»)إلى)«6.222.222 
تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

نقدية تو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (13 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)34692).

937I

AMDE

TDS LAB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

TDS LAB شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سمية،اقامة شهرزاد 3، الطابق 

5،رقم ))،النخيل،الدارالبيظاء  

املغرب - 2342) الدارالبيظاء 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.362265

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2)2))تقرر حل) 3))شتنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

مبلغ) ( (TDS LAB الوحيد) الشريك 

وعنوان) درهم  (12.222 رتسمالها)

مقرها اإلجتماعي زنقة سمية،اقامة)

5،رقم) الطابق) (،3 شهرزاد)

(- املغرب) ( ))،النخيل،الدارالبيظاء)

2342))الدارالبيظاء)املغرب نتيجة 1)

:)مشاكل مادية.

زنقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الطابق) (،3 شهرزاد) سمية،اقامة 

))،النخيل،الدارالبيظاء)) 5،رقم)

الدارالبيظاء) ((2342 املغرب املغرب)

املغرب.)

و عين:

  LIONEL ANDRE السيد(ة))

 JEAN MARIE LABOUREUR

 (2342 املغرب) عنوانه(ا)) و 

(ة)) كمصفي) املغرب  الدارالبيظاء)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)47)749.

932I

FIDUCIAIRE AL HIKMA

 ECOLE PRIVEE AL

MADAHIB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما1 الشركة

FIDUCIAIRE AL HIKMA

 RUE YOUSSEF BEN 52

 YACHAFINE ، 26000،

BERRECHID MAROC

 ECOLE PRIVEE AL MADAHIB

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 76 شارع 

واد الحيمر تجزئة بورحا1 برشيد 

76 شارع واد الحيمر تجزئة بورحا1 

برشيد 6222) برشيد املغرب.
رفع رتسما1 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.12(53

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) ((219 شتنبر) ((4 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما1  رفع 

من) تي  درهم») (1.5(2.222»

«6.122.222)درهم»)إلى)«2.222)7.6 

تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

نقدية تو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

27)تكتو8ر) )بتاريخ) االبتدائية ببرشيد)

219))تحت رقم)964).

939I

RYS CONSULTING

CASAPONIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RYS CONSULTING

)11شارع النيل مبروكة سيدي 

عثمان الدارالبيضاء ، 2752)، 

الدارالبيضاء املغرب

CASAPONIE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
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 البستان ) عمارة 1 محل 1 سيدي 
البرنو�سي  الدار البيضاء - 2622) 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
473761

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CASAPONIE
إستغال1) (: غرض الشركة بإيجاز)

الفالحي.
إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
سيدي) (1 محل) (1 عمارة) (( البستان)
 (2622 (- البيضاء) الدار  ( البرنو�سي)

الدار البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: الزحي�سي) بدر  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بدر الزحي�سي عنوانه(ا))حي)
املستقبل زنقة)47)رقم)2))حي االنارة)
2472))الدار البيضاء) ( 1)عين الشق)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بدر الزحي�سي عنوانه(ا))حي)
املستقبل زنقة)47)رقم)2))حي االنارة)
2472))الدار البيضاء) ( 1)عين الشق)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (2 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)747594.
942I

RADOUANE

DEVETOPSTACK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RADOUANE

 Lot Mesk Ellil N°94

 MOHAMMEDIA ، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

DEVETOPSTACK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

السعادة شارع واد املخازن رقم )1) 

العالية - 2222) املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(63(5

 16 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 شتنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DEVETOPSTACK

(- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استشارات الكمبيوتر

املعلومات) نظم  استشارات  (-

وهندسة الكمبيوتر.

-)بيع وصيانة تجهزة الحاسوب.

-)تطوير وتركيب وصيانة تطبيقات)

الحاسوب.

وإرسا1) (، االتصا1) مركز  (-

واستقبا1 املكاملات.

))))))-)تدريب املفاعالت عن بعد.

-)تركيب و8يع وصيانة جميع تنواع)

شبكات الحاسوب.
الحاسوب والوسائط) رسومات  (-

املتعددة.

واستشارات) وتدقيق  دراسات  (-
وتدريب للشركات.

))))))-)االستضافة وإنشاء)املوقع.
الخدمات) وتصدير  استيراد  (-

واملنتجات على اختالف تنواعها.
-)عمل النغمات.

تن) املرجح  من  (، تعم) وبشكل  (-
املرتبطة) العمليات  جميع  تسهل 
كلًيا) مباشر  غير  تو  مباشر  بشكل 
تعاله) املذكورة  بارشياء) جزئًيا  تو 

تطبيقها تو تطويرها.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 (1( السعادة شارع واد املخازن رقم)

العالية)-)2222))املحمدية املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد يوسف محبوب)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد يوسف محبوب عنوانه(ا))
حي االزدهار بلوك)1)رقم)12)بوسكورة)
البيضاء) الدار  ((712( ( النواصر)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف محبوب عنوانه(ا))
حي االزدهار بلوك)1)رقم)12)بوسكورة)
البيضاء) الدار  ((712( ( النواصر)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم))132.

941I

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

EL WILALIYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET ANAMAE-AFFAIRES
زنقة مليلية اقامة اطلس الطابق 
الثالث شقة رقم 14 حمرية ، 

52222، مكناس املغرب

EL WILALIYA  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 32 
جناح 4 تجزئة قرطبة  - 52272 

مكناس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(6(37

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2)2))تقرر حل) 9))شتنبر) املؤرخ في)
 EL شركة ذات املسؤولية املحدودة)
WILALIYA)))مبلغ رتسمالها)22.222) 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم)
 52272 (- ( 4)تجزئة قرطبة) 32)جناح)
نقص) (: (1 نتيجة  املغرب  مكناس 

موارد االستثمار.
 32 و حدد مقر التصفية ب رقم)
 52272 (- ( قرطبة) تجزئة  (4 جناح)

مكناس املغرب.)
و عين:

و) طاهيري  ( ( الحسن) السيد(ة))
الفاضلية) تجزئة  (31 رقم) عنوانه(ا))
 52252 السادس) محمد  شارع 
مكناس املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
13)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)577.

94(I

OMNICOMPTA

INSTANT DOUCEUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OMNICOMPTA
97 شقة رقم 5 حي كريمة سال ، 

11212، سال املغرب
INSTANT DOUCEUR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 تجزئة 

1319 حي الوفاق - تمارة. - 212)1 

تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 يونيو) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INSTANT DOUCEUR

الحالقة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والتجميل)-)بيع مواد التجميل..

تجزئة) (5 (: عنوان املقر االجتماعي)

 1(212 (- تمارة.) (- حي الوفاق) (1319

تمارة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد تمين بلكادة):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

بلكادة) تمين  محمد  السيد 
عنوانه(ا))14)زنقة كلكوتا حي املحيط))

12242)الر8اط املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بلكادة) تمين  محمد  السيد 
عنوانه(ا))14)زنقة كلكوتا حي املحيط)

12242)الر8اط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (22 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2)2))تحت رقم)2)35.

943I

FOUZMEDIA

 LUX ET CONFORT DU
TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 LUX ET CONFORT DU
TRANSPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 47 زنقة 
عمر ابن العاص إقامة اسماعيل 
مكتب رقم 4 - 14222 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56625
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((9
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LUX (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.ET CONFORT DU TRANSPORT

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املستخدمين.

زنقة) (47 (: عنوان املقر االجتماعي)
اسماعيل) إقامة  العاص  ابن  عمر 
القنيطرة) (14222  -  4 رقم) مكتب 

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
بودريف) نورالدين  السيد 
عنوانه(ا))تجزئة الخير رقم))5)بطانة)

12122)سال املغرب.
عنوانه(ا)) حياك  تسماء) السيدة 
تجزئة الوفاء)1)الرقم)161) 14222 

القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) حياك  تسماء) السيدة 
تجزئة الوفاء)1)الرقم)161) 14222 

القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بالقنيطرة)

رقم)-.
944I

RIFDIA PROMEDIA

FA-HOLLANDA B.M
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RIFDIA PROMEDIA
دوار ادودوحن بني شيكر ، 222)6، 

الناظور املغرب
FA-HOLLANDA B.M شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

سوكرافور زايو - 922)6 الناظور 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(2759

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
FA- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HOLLANDA B.M
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
لحساب) للبضائع  الدولي  و  الوطني 

الغير
الستيراد و التصدير.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الناظور) (6(922 (- زايو) سوكرافور 

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: السيد مصلوحي الحسين)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

((: السيد بن ادريس عبد الحكيم)

522)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)

 522 (: السيد مصلوحي الحسين) (

بقيمة)122)درهم.

(: السيد بن ادريس عبد الحكيم)

522)بقيمة)122)درهم.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

الحسين) مصلوحي  السيد 

39)شهرع الزرقطوني) رقم) عنوانه(ا))

العروي))552)6)الناظور املغرب.

الحكيم) عبد  ادريس  بن  السيد 

هوالندا) (22 هوالندا) عنوانه(ا))

هوالندا.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الحسين) مصلوحي  السيد 

39)شهرع الزرقطوني) رقم) عنوانه(ا))

العروي))552)6)الناظور املغرب

الحكيم) عبد  ادريس  بن  السيد 

هوالندا)) (22 هوالندا) عنوانه(ا))

هوالندا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)26)3.

945I

FOUZMEDIA

ELECTRO CAPITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

ELECTRO 300.000 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

3) الرقم 132 1 الطابق ارر�سي - 

14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

56611

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELECTRO 322.222

بيع لوازم) (: غرض الشركة بإيجاز)

املكتب بالتقسيط

بيع لوازم اإلعالميات.

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- الطابق ارر�سي) (1  132 الرقم) ((3

14222)القنيطرة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 322.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 12 السيد تمين وعراب عنوانه(ا))

بئر الرامي)14222)القنيطرة املغرب.

السيد رضوان وعراب عنوانه(ا))

القنيطرة) (14222 الرامي) بئر  (12

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 12 السيد تمين وعراب عنوانه(ا))

بئر الرامي)14222)القنيطرة املغرب

السيد رضوان وعراب عنوانه(ا))

القنيطرة) (14222 الرامي) بئر  (12

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بالقنيطرة)

رقم)-.

946I

World invest group

FAYCAL LOGIWORLD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

World invest group
 av(lalla(yacout(anglr(mustafa 61

 elmaani 1er(etg(n 56 casa 61
 av(lalla(yacout(anglr(mustafa
 elmaani 1er(etg(n 56 casa،

20000، Casa(Maroc
FAYCAL LOGIWORLD شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 
اللة ياقوت تقاطع مصطفى املعاني 

الطابق االو1 رقم 56 - 2222) الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
475(69

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((5
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FAYCAL LOGIWORLD
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع.
61)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
اللة ياقوت تقاطع مصطفى املعاني)
الطابق االو1 رقم)56 - 2222))الدار)

البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: الزياني) فيصل  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 1222 (: الزياني) فيصل  السيد  (
بقيمة)122)درهم.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الزياني  فيصل  السيد 
دوار البكارة قصبة بن مشيش برشيد)

6122))برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الزياني  فيصل  السيد 
دوار البكارة قصبة بن مشيش برشيد)

6122))برشيد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749222.
947I

AMDE

 SMOKESHOP 
DISTRIBUTION MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 SMOKESHOP DISTRIBUTION 
MOROCCO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة 

موزار شارع انفا اقامة بتي برادي 
الطابق 7 - 2222) الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.453423

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2)2))تقرر حل) 16)شتنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 SMOKESHOP ( الوحيد) الشريك 
  DISTRIBUTION MOROCCO
مبلغ رتسمالها)12.222)درهم وعنوان)
موزار) زنقة  زاوية  اإلجتماعي  مقرها 
شارع انفا اقامة بتي برادي الطابق)7 

- 2222))الدارالبيضاء)املغرب نتيجة)

1):)مشاكل مادية.

و حدد مقر التصفية ب زاوية زنقة)

برادي) بتي  اقامة  انفا  شارع  موزار 

الدارالبيضاء) ((2222  -  7 الطابق)

املغرب.)

و عين:

السيد(ة))ياسر))))زراولي))و عنوانه(ا))

املغرب) الدارالبيضاء) ((2222 املغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749435.

942I

HK CONSULTING

EASY VISA UA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HK CONSULTING

 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE

 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13 ، 20570،

Casablanca MAROC

EASY VISA UA SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 

الحرية الطابق 3 شقة 5 - 2)21) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

399(61

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((212 مارس) (2(

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 EASY (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.VISA UA SARL AU

توجيه) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

باملدارس) لاللتحاق  الطالب  ودعم 

املشاركة) عام  وبشكل  (، العليا)

الصناعية،) العمليات  جميع  في 

،املنقولة والعقارية) املالية) التجارية،)

املرتبطة بشكل مباشر تو غير مباشر)

التي) تو  للشركة  االجتماعي  بالهدف 

من املحتمل تن تتساهم في تطويرها..

زنقة) (12 (: عنوان املقر االجتماعي)

 (21(2  -  5 شقة) (3 الحرية الطابق)

الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد بلهي ياسين):))1.222)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

دار) السيد بلهي ياسين عنوانه(ا))

 7 رقم) ((74 بلوك 1 عمارة) ارمان،)

البيضاء) الدار  ((2522 السبع) عين 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

دار) السيد بلهي ياسين عنوانه(ا))

 7 رقم) ((74 بلوك 1 عمارة) ارمان،)

البيضاء) الدار  ((2522 السبع) عين 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)212))تحت رقم)-.

949I

 MOGADOR(موكادور تسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

الصويرة اليكان

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موكادور تسيست آند سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL

رقم ) حي باب دكالة شارع واد 

املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 44222، 

الصويرة املغرب

الصويرة اليكان  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مساكنة 

لدى شركة موكادور اسيست اند 

سيرفيس  الكائن مقرها باملحل 

التجاري بالطابق ارر�سي رقم 371--

) تجزئة تافوكت 442222 الصويرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5397

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

الصويرة اليكان).

تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتوجات التقليدية)()الرافيا،)االزياء)

والتطريز))

االستيراد والتصدير.

مساكنة) (: عنوان املقر االجتماعي)

اند) اسيست  موكادور  شركة  لدى 

باملحل) مقرها  الكائن  ( سيرفيس)

التجاري بالطابق ارر�سي رقم 37-1-

الصويرة) (442222 تجزئة تافوكت) ((

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة لطيفة رشماين))عنوانه(ا))

الصويرة) (44222 ( بغداد) زنقة  ((

املغرب.

عنوانه(ا)) بابا  راضية  السيدة 

 44222 ( الصويرة) تافوكت  (92 رقم)

الصويرة املغرب.

عنوانه(ا)) افللوس  زهرة  السيدة 

رقم)117)تجزئة البحيرة الشطر الرابع)))

44222)الصويرة املغرب.

عنوانه(ا)) ( هرتا1) لبنى  السيدة 

التربية) لوزارة  االقليمية  النيابة 

الوطنية)))44222)الصويرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة لطيفة رشماين))عنوانه(ا))

الصويرة) (44222 ( بغداد) زنقة  ((

املغرب

عنوانه(ا)) بابا  راضية  السيدة 

 44222 ( الصويرة) تافوكت  (92 رقم)

الصويرة املغرب

عنوانه(ا)) افللوس  زهرة  السيدة 

رقم)117)تجزئة البحيرة الشطر الرابع))

44222)الصويرة املغرب

عنوانه(ا)) ( هرتا1) لبنى  السيدة 

التربية) لوزارة  االقليمية  النيابة 

الوطنية)))44222)الصويرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالصويرة) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)31).

952I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

COSTA PROMOTORES
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

COSTA PROMOTORES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 44 

شارع موالي علي الشريف الويت - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

122745

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((2

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 COSTA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PROMOTORES

تشغا1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء..
 44 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

(- الويت) الشريف  علي  شارع موالي 

92222)طنجة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

342)حصة) ( (: السيد اشباب علي)

بقيمة)34.222)درهم للحصة).

 332 ( (: السيد اشباب املصطفى)

حصة بقيمة)33.222)درهم للحصة).

السيد اشباب))حماد):))332)حصة)

بقيمة)33.222)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) علي  اشباب  السيد 
الويت شارع موالي علي الشريف رقم)

44 92222)طنجة املغرب.
املصطفى) اشباب  السيد 
علي) موالي  شارع  الويت  عنوانه(ا))
طنجة) (92222  44 رقم) الشريف 

املغرب.
عنوانه(ا)) حماد  ( اشباب) السيد 
الويت شارع موالي علي الشريف رقم)

44 92222)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) علي  اشباب  السيد 
الويت شارع موالي علي الشريف رقم)

44 92222)طنجة املغرب
املصطفى) اشباب  السيد 
علي) موالي  شارع  الويت  عنوانه(ا))
طنجة) (92222  44 رقم) الشريف 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (1( بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)34669).

951I

LE JURISTE

MADEC WORLD FOOF
إعالن متعدد القرارات

LE JURISTE
 LOT ALMOSTAKBAL 123

 GH(APPT 2 SIDI(MAAROUF ،
2522)، الدارالبيضاء املغرب

MADEC WORLD FOOF «شركة  
املساهمة»

وعنوان مقرها االجتماعي: كم 12.5 
طريق الجديدة ليساسفة كم 12.5 
طريق الجديدة ليساسفة 2122) 

الدار البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.375145

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((2(2 يونيو) (32 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

العامة) الجمعية  محضر  بمقت�سى 

32-26- بتاريخ) املنعقدة  ( السنوية)

تعضاء) انتداب  تجديد  تم  ((2(2

سنوات) ست  ملدة  اإلداري  املجلس 

العلج)) الكريم  السيد عبد  ( لكل من)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
بالبيضاء)) القاطن  و  (B9756 (1 رقم 

الحامل) ( العلج) العلي  السيد عبد  و 

 BE ( الوطنية رقم) التعريف  لبطاقة 

612491))و القاطن بالبيضاء)و شركة)

 LA CHAINE DE DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة)) ( (12
رقم سجها التجاري)72227)))بمدينة)

البيضاء.

قرار رقم))):)الذي ينص على مايلي:)
اإلداري) ( املجلس) محضر  مقت�سى 

تم) (32-26-(2(2 بتاريخ) املنعقد 
تجديد انتداب رئيس املجلس اإلداري)

 6 ملدة) العلج  الكريم  عبد  السيد 

سنوات

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)

بند رقم)-:)الذي ينص على مايلي:)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)5)7426.

95(I

FATIGEST

BIKE NEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FATIGEST

 RUE(DEJLA(CASABLANCA ، 67

20140، CASABLANCA(MAROC

BIKE NEST  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 315 محج  

السفير بن عائشة الصخور السوداء 

- 92)2) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.362977

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
219))تقرر حل) 3))دجنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
مبلغ) ( ( (BIKE NEST الشريك الوحيد)
وعنوان) درهم  (122.222 رتسمالها)
315)محج))السفير) مقرها اإلجتماعي)
(- السوداء) الصخور  عائشة  بن 
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) ((2(92

1):)تزمة إقتصادية.
و حدد مقر التصفية ب)315)محج))
السفير بن عائشة الصخور السوداء)

- 92)2))الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) اوان  ( الكريم) عبد  السيد(ة))
زنقة ابراهيم اللمتوني) ((1 عنوانه(ا))
البيضاء) الدار  ((2412 الوازيس)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2)2))تحت رقم)731329.

953I

global audit partners

A›INTERIORS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

global audit partners
 Avenue Hassan II rond point
 saint(exupéry(etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca(maroc
A›INTERIORS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 شارع 6 
تكتو8ر الطابق 3 شقة 3 - 2122) 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

475525

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((9

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.A’INTERIORS

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتجارة ارثاث واملفروشات)

الداخلي) التصميم  تعما1 

والديكور.

شارع) (6 (: عنوان املقر االجتماعي)

 (2122 - 3 3)شقة) 6)تكتو8ر الطابق)

الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 52 ( (: تبوسلهام) هدى  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

حصة) (52 ( (: السيد مهدي عراقي)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة هدى تبوسلهام عنوانه(ا))

فيال) بوسكورة  الخظراء) املدينة 

الدار) ((712( طاون) جرين  كازا  (72

البيضاء)املغرب.

عنوانه(ا)) عراقي  مهدي  السيد 

فيال) بوسكورة  الخظراء) املدينة 

الدار) ((712( طاون) جرين  كازا  (72

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة هدى تبوسلهام عنوانه(ا))

فيال) بوسكورة  الخظراء) املدينة 

الدار) ((712( طاون) جرين  كازا  (72

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)1)7494.

954I
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WHATADVISE

WHATADVISE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

WHATADVISE
)33،شارع إبراهيم الروداني، 

الطابق5،املكتب رقم 1)،إقامة 
الريحان،حي املعاريف، ، 2332)، 

الدارالبيضاء املغرب
WHATADVISE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي )33،شارع 
ابراهيم الروداني،الطابق 5،املكتب 

رقم 1)، إقامة الريحان،حي 
املعاريف، الدارالبيضاء 2332) 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

474391
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((1
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WHATADVISE
غرض الشركة بإيجاز):)اإلستشارة)
و) التسويق  مجا1  في  التدريب  و 

التواصل.
(: االجتماعي) املقر  عنوان 
)33،شارع ابراهيم الروداني،الطابق)
5،املكتب رقم)1)،)إقامة الريحان،حي)
 (2332 الدارالبيضاء) املعاريف،)

الدارالبيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: ( الرزيق) السيد بدر عبد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 522 ( (: ( السيد مصطفى بنواناس)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بدر عبد الرزيق عنوانه(ا))
الرميطاج) بلياد  جي  محج  (56 رقم)

35592)الدارالبيضاء)املغرب.
بنواناس)) مصطفى  السيد 
زنقة القسطنطينة ط) ((6 عنوانه(ا))
))ش)4 2222))الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بدر عبد الرزيق عنوانه(ا))
الرميطاج) بلياد  جي  محج  (56 رقم)

35592 35592)املغرب
بنواناس)) مصطفى  السيد 
زنقة القسطنطينة ط) ((6 عنوانه(ا))

))ش)4 2222) 2222))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)-.

955I

ZOHASI SAHARA

HEXAGONE DISTRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

ZOHASI SAHARA
193 شارع مزوار، حي الفتح، 

العيون، 72222، العيون املغرب
HEXAGONE DISTRI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي زنقة وليلي 

رقم 96 الطابق الثاني حي خط 
الرملة 21 72222 العيون املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(4237
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((2(2 تكتو8ر) (2( في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
-)تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع)

املكمالت الغذائية.
-)تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع)
ومنتجات) التجميل  مستحضرات 

النظافة الشخصية..

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالعيون))بتاريخ))1)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)2)2)/415).

956I

JIYAR JAOUAD

WORLD RENOUVELABLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،

63300، BERKANE(MAROC

WORLD RENOUVELABLE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 43 

شارع اليرموك حي ارمل بركان - 

63322 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7395

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WORLD RENOUVELABLE

دراسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتركيب مشاريع الري املحلي

املتجددة) الطاقة  وتركيب  وضع 

(الطاقة الشمسية)

تعما1 مختلفة;)تجارة

تصدير واستيراد

تركيب معدات كهر8ائية.
 43 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

(- بركان) ارمل  حي  اليرموك  شارع 

63322)بركان املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

1.222.222)درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: محمد) الشاللي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد صالح جاسم):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) محمد  الشاللي  السيد 
حي بوهديلة بركان) (12 رقم) (37 زنقة)

63322)بركان املغرب.

عنوانه(ا)) جاسم  صالح  السيد 

ارمل)) حي  اليرموك  ( شارع) (49 رقم)

بركان)63322)بركان املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) محمد  الشاللي  السيد 
حي بوهديلة بركان) (12 رقم) (37 زنقة)

63322)بركان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (14 بتاريخ) ( االبتدائية ببركان)

2)2))تحت رقم)2)2)/415.

957I

DAR COMPTABILITE

FALIOMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

DAR COMPTABILITE

 IMMO LOT SAADA BASSATINE

 1 IMM(N 3 APP 12 NADOR ،

62010، NADOR(MAROC

FALIOMA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي حي 

عاريض 3شارع 122رقم22الناظور - 

212)6 الناظور املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17233

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) ((2(2 شتنبر) (23 املؤرخ في)

«التصدير من) الشركة  نشاط 
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اشغا1) و  البناء) للمواد  واالستيراد  (

«التصدير) إلى) املختلفة») البناء)

واالستيراد),تحميص و توزيع الفواكه)

الجافة.».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)13)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)2/3364)2).

952I

FATIGEST

بيروسطور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FATIGEST

 RUE(DEJLA(CASABLANCA ، 67

20140، CASABLANCA(MAROC

بيروسطور شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 

إقامة کرم ) قسمة لمياء 14 شارع 

المهدي بن بركة بورڭون - 2242) 

الدار البيضاء  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.337129

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2)2))تقرر حل) 27)شتنبر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بيروسطور))مبلغ رتسمالها)422.222 

 13 اإلجتماعي) درهم وعنوان مقرها 

شارع) (14 قسمة لمياء) (( إقامة کرم)

 (2242 (- المهدي بن بركة بورڭون)

الدار البيضاء))املغرب نتيجة 1):)تزمة)

إقتصادية.

و حدد مقر التصفية ب)13)إقامة)

کرم)))قسمة لمياء)14)شارع المهدي)

الدار) ((2242 (- بورڭون) بركة  بن 

البيضاء))املغرب.)

و عين:

السيد(ة))خالد))عميد و عنوانه(ا))

زنقة))1)متر ط)4)ش)4)اقامة صوفيا)

البيضاء)) الدار  ((2242 يوركون)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)742479.

959I

FIDUNAYA

PRESTIGE MACHKOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUNAYA

 RUE NAJIB MAHFOUD (1

 GAUTHIER ، 20060، casablanca

maroc

PRESTIGE MACHKOUR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 47 شارع 

اللة ياقوت الطابق 5 - 2)25) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

466595

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 ماي) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PRESTIGE MACHKOUR

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.

47)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

 (25(2  -  5 الطابق) ياقوت  اللة 

الدارالبيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 752 ( (: السيد الصديق املشكور)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 (52 ( (: املشكور) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الصديق املشكور عنوانه(ا))
تجزئة الراشدية زنقه)3)رقم)35)عين)

الشق)2472))الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف املشكور عنوانه(ا))
تجزئة الراشدية زنقه)3)رقم)35)عين)

الشق)2472))الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2)2))تحت رقم)742473.

962I

MEDICAL-EXPERTISE-SOLUTION MAROC

MEDICAL-EXPERTISE-

SOLUTIONS MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MEDICAL-EXPERTISE-

SOLUTION MAROC

شارع باستور 42، قيسارية الجسر 

الطابق الثالث، رقم س17-، طنجة

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي 42 : شارع 

باستور، قيسارية الجسر الطابق 

الثالث، رقم س17-، طنجة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 رقم التقييد في السجل التجاري : 

122423

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  ((2(2 يونيو) ((5

مسؤوليه) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤوليه 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

االقتضاء)بمختصر تسميتها):
MEDICAL-EXPERTISE-   

SOLUTIONS MAROC
مواد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الطبية) واملنتجات  التصنيع 

ومستحضرات التجميل
42)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
الطابق) الجسر  قيسارية  باستور،)

الثالث،)رقم س17-،)طنجة
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة
 122.222 مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء:
السيدة:)فاطمة الهسكوري

زنقة هارون الرشيد رقم) عنوانها:)
31،)92222)طنجة

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة:)فاطمة الهسكوري
زنقة هارون الرشيد رقم) عنوانها:)

31،))92222)طنجة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (26 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2)2))تحت رقم)22)5.
961I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 BOTRANS LOGISTIQUE
SARL

إعالن متعدد القرارات

 BOTRANS LOGISTIQUE SARL  »
»

املقـر االجتـمـاعي: رقم 1262 حي تيليال 
تكوين اكادير

السجل التجاري رقم : 919)4
العام) الجمع  عقد  بمقت�سى 
 15/27/(2(2 بتاريخ) االستثنائي 
(» لشركة) الوحيد  قررالشريك 
  »  BOTRANS LOGISTIQUE SARL

مايلي):))
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للشركة) االجتماعي  املقر  تغيير 
حي الجهادية الفالحية) ((9 رقم) (: الى)

تيكوين اكادير
تنقيح القانون ارسا�سي))للشركة.)
االيـداع) تـم  ( القـانــونــي:) االيـداع 
لـدى) الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 
بتـاريخ) بأكادير  التجارية  املحكـمـة 

2)2)/24/29)تحت رقم96136 
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك

96(I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

EMSYS SARL
إعالن متعدد القرارات

» EMSYS SARL  »
السفلي) الطابق  املقـر االجتـمـاعي:)
رقم))46A))حي الوفاق بنسركاو اكادير

السجل التجاري رقم):)1)9))
العام) الجمع  عقد  بمقت�سى 
بين) (27/29/(2(2 االستثنائي بتاريخ)
شركاء)«EMSYS SARL))«)تقرر مايلي):))))
السيد) للشركة  املسير  استقالة  (

بوسراف منير.
عبد) صابري  السيد  تعيين  (
للشركة ملدة غير) الحق مسيروحيد 

محدودة.))
تغييراالمضاء)البنكي.)

االيـداع) تـم  ( القـانــونــي:) االيـداع 
لـدى) الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 
بتـاريخ) ( بأكادير) التجارية  املحكـمـة 

2)2)/22/29))تحت رقم))9617
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك

963I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

FOOD92  SARL
إعالن متعدد القرارات

» FOOD92  SARL  »
املقـر االجتـمـاعي: رقم 674 شارع 
محمد الفا�سي حي السالم اكادير 

السجل التجاري رقم : 77)32
العام) الجمع  عقد  بمقت�سى 
بين) (29/23/(2(2 االستثنائي بتاريخ)
تقرر) (» (FOOD9(  SARL (» شركاء)

مايلي):)))))

))تفويت الحصص االجتماعية):)

-))فوت السيد رو8يو ابراهيم)162 

حصة اجتماعية للسيد خالف هشام)

-))فوت السيد رو8يو ابراهيم)172 

السو�سي) للسيد  اجتماعية  حصة 

تحمد)

السيد) للشركة  املسير  استقالة 

رو8يو ابراهيم)

و) هشام  خالف  السيد  تعيين 

مسيرين) تحمد  السو�سي  السيد 

للشركة ملدة غير محدودة.

تغييراالمضاء)البنكي

تنقيح القانون ارسا�سي))للشركة)))

االيـداع) تـم  ( القـانــونــي:) االيـداع 

لـدى) الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 

بتـاريخ) ( بأكادير) التجارية  املحكـمـة 

2)2)/2/22)))تحت رقم)96223 
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك

964I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

SALM HABITA SARL 
إعالن متعدد القرارات

» SALM HABITA SARL  »

املقـر االجتـمـاعي: رقم 31 ,الطابق 

الثالث عمارة فلوريدا شارع الحسن 

الثاني اكادير

السجل التجاري رقم : 53)35

العام) الجمع  عقد  بمقت�سى 

2)2)/23/23بين) بتاريخ) االستثنائي 

(«SALM HABITA SARL» شركاء)

تقرر مايلي):)))

(: تغيير املقر التجاري للشركة الى)
زنقة) اقامة بوسوس,) (21 رقم) شقة 

التخييم شارع محمد الخامس اكادير))))

تنقيح القانون ارسا�سي))للشركة.))))

االيـداع) تـم  ( القـانــونــي:) االيـداع 

لـدى) الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 

بتـاريخ) بأكادير  التجارية  املحكـمـة 

2)2)/29/12)تحت رقم3)966  
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك

965I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

STE SALMA PLAS  SARL
إعالن متعدد القرارات

» STE SALMA PLAS  SARL  »

تكاض) دوار  االجتـمـاعي:) املقـر 

سيدي بيبي اشتوكة ايت باها)

السجل التجاري رقم):)16179

العام) الجمع  عقد  بمقت�سى 

بين) (11/29/(2(2 االستثنائي بتاريخ)

(«STE SALMA PLAS SARL(»(شركاء

تقرر مايلي):)

توسيع الهدف التجاري للشركة):

)-)تصنيع,)استيراد وتصدير االجهزة)

الطبية)

التغليف) مواد  -تصنيع 

بالبالستيك

-االستيراد والتصدير)))))))))))))))))))))

تنقيح القانون ارسا�سي))للشركة.)))

االيـداع) تـم  القـانــونــي:) االيـداع 

لـدى) الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 

بتـاريخ) بانزكان  االبتدائية  املحكـمـة 

2)2)/2/29)))تحت رقم1632  
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك

966I

bemultico((بيمولتيكو

MEPCOSAM ميبكوصام
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 126 شقة رقم 21 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 52262، مكناس 

مكناس

MEPCOSAM ميبكوصام شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي في الرقم  151 جناح 26 

تجزئة قرطبة مكناس مكناس - 

52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52921

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (14
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

MEPCOSAM)ميبكوصام.
ارشغا1) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة او البناء.
الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 26 جناح) (151 ( الرقم) في  السفلي 
(- مكناس) مكناس  قرطبة  تجزئة 

52222)مكناس املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد طارق البضرة):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
السيد ابراهيم طلحا):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) البضرة  طارق  السيد 
 21 الوحدة) حي  (15 رقم) (33 زنقة)

مكناس)52222)مكناس املغرب.
عنوانه(ا)) طلحا  ابراهيم  السيد 
قرطبة) تجزئة  (26 جناح) (151 رقم)
مكناس) (52222 مكناس) مكناس 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) البضرة  طارق  السيد 
 21 الوحدة) حي  (15 رقم) (33 زنقة)

مكناس)52222)مكناس املغرب
عنوانه(ا)) طلحا  ابراهيم  السيد 
قرطبة) تجزئة  (26 جناح) (151 رقم)
مكناس) (52222 مكناس) مكناس 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
13)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)3192.

967I
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zarkal(&(associés

 ODYSSEE HOME
SOLUTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رتسما1 الشركة

 ODYSSEE HOME SOLUTIONS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود ة 
رتسمالها 122222  درهم

املقراإلجتماعي )، زاوية زنقة النسر 
وشارع عبد املومن الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم 377627

الزيادة في رتسما1 الشركة
العام) الجمع  بمقت�سى  (-I
شتنبر) (11 االستثنائي املنعقد بتاريخ)

2)2)))تقرر مايلي):
•الزيادة في رتسما1 الشركة بمبلغ)
 222 222 222 922 3)درهم ليصبح)

4)درهم وذلك كالتالي):
درهم بمقاصاة) (3522  222 مبلغ)
مع ديون جارية و مستحقة للشركاء)

لدى الشركة
مبلغ)222 422)درهم))باقتطاع من)

االر8اح املحولة)
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (-II
التجارية) باملحكمة  الضبط 
 (2(2 شتنبر) (32 بتاريخ) بالبيضاء،)

تحت رقم)747924. 
962I

fiduazizi

TANOUTI FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 
عمر املختار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب
TANOUTI FISH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 N°192 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 LOT(MARINS(EL(MARSA  -
70000 LAAYOUNE(MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

33(33

 (9 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  ((2(2 شتنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TANOUTI FISH

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ارسماك.

 N°192 (: عنوان املقر االجتماعي)

 LOT MARINS EL MARSA  -

.72222 LAAYOUNE MAROC

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

التنوتي) الواحيد  عبد  السيد 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

(: التنوتي) الواحيد  عبد  السيد  (

1.222)بقيمة)122)درهم.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

التنوتي) الواحيد  عبد  السيد 

 13 رقم) الجديدة  الزنقة  عنوانه(ا))

املر�سى)72222)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

التنوتي) الواحيد  عبد  السيد 

 13 رقم) الجديدة  الزنقة  عنوانه(ا))

املر�سى)72222)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

9))شتنبر) االبتدائية بالعيون))بتاريخ)

2)2))تحت رقم)2)2)/92)).

969I

GLOBE FIDUCIAIRE

WAYTRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
14  شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 
12 ، 2122)، الدار البيضاء املغرب
WAYTRAV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 7 

زنقة  احمد توكي الطابق الثاني الدار 
البيضاء - 2222) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

475221
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WAYTRAV
تشغا1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.البيع والشراء.
 7 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
زنقة))احمد توكي الطابق الثاني الدار)
البيضاء) الدار  ((2222 (- البيضاء)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 532.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.652 ( (: ( محمد) الراجي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 (.652 ( (: رشيد) الراجي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ( محمد) الراجي  السيد 
دوار8ن عال1 سعادة مراكش)42132  

مراكش املغرب.

عنوانه(ا)) رشيد  الراجي  السيد 

دوار8ن عال1 سعادة مراكش)42132  

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) رشيد  الراجي  السيد 

دوار8ن عال1 سعادة مراكش)42132 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)7)7492.

972I

FIDUNION-MAROC

FROMAGERIE DE L’ATLAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,(3

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 FROMAGERIE DE L’ATLAS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 39 زنقة 

جياللي غافري - 2222) الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(22247

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 شتنبر) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد)(ة))مهدي االدري�سي)

اليعقوبي)6.257)حصة اجتماعية من)

السيد) ( 257.)))حصة لفائدة) تصل)

 21 خليل امين بنعبد هللا بتاريخ) (ة))

شتنبر)2)2).

تفويت السيد)(ة))مهدي االدري�سي)

اجتماعية) حصة  (4.222 اليعقوبي)

لفائدة)) حصة  (((.257 تصل) من 

السيد)(ة))بدر كنوني بتاريخ)21)شتنبر)

.(2(2
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تفويت السيد)(ة))مهدي االدري�سي)

حصة اجتماعية) (1(.222 اليعقوبي)

لفائدة)) حصة  (((.257 تصل) من 

 HASOFA الشركة) (ة)) السيد)

Holding)بتاريخ)21)شتنبر)2)2).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)))7497.

971I

TANGEXPERT CONSULTING SARL

 SERPE TRANSPORT SARL

AU
إعالن متعدد القرارات

 TANGEXPERT CONSULTING

SARL

 RUE OMAR EL KHAYAM 19

 2 EME(ETAGE(N°4، 90000،

TANGER MAROC

 SERPE TRANSPORT SARL AU

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: اقامة 

الغوز بلو طريق بو8انة طنجة 92222 

طنجة املغرب   

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

12(((7

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في))1)دجنبر)219)

):تم اتخاذ القرارات التالية)))

بييريت) شنطا1  السيدة  تسمية 

اقامة) بو8انة  بطريق  املقيمة  بيرنابو 

طنجة كمسيرة) (15 كولف فيال رقم)

محددة) غير  ملدة  للشركة  إضافية 

و8التالي إعطاءها صفة تسيير وتمثيل)

الشركة من قبل االدارات العمومية)

املؤسسات) وخاصة  والخصوصية 

املالية وتحديدا اربناك.و8التالي سيتم)

اعتماد التوقيع اإلجتماعي من طرف)

املسيران السيد تلساندرو كولو�سي تو)

السيدة شنطا1 بييريت بيرنابو.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر) ((7 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

219))تحت رقم)9224))
97(I

TANGEXPERT CONSULTING SARL

FIFTYSEVEN MOROCCO
إعالن متعدد القرارات

 TANGEXPERT CONSULTING
SARL

 RUE OMAR EL KHAYAM 19
 2 EME(ETAGE(N°4، 90000،

TANGER MAROC
 FIFTYSEVEN MOROCCO»

SARL AU «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع ولي 
العهد رقم 173 - 92222 طنجة 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
((429

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)15)يناير)211)

):تم اتخاذ القرارات التالية))
.من مهامه كمسير للشركة وابراء)
منير) عبار  السيد  استقالة  ذمته 

محمد*
بوسماحة) العمرتي  السيد  تأكيد 
وحيد) كمسير  منصبه  في  مصطفى 
تم*) و8التالي  وموافقته  للشركة 
جميع) في  املنفرد  التوقيع  اعتماد 
املؤسسات واربناك من طرف السيد)

العمرتي بوسماحة مصطفى
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (1( بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2)2))تحت رقم)34641)
973I

STE FURAMIC SARL

STE KARI ET ANAS SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE FURAMIC SARL
زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب 

عمارة مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

3 ، 62222، وجدة املغرب

STE KARI ET ANAS SARL  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 11 زنقة 

ابن حمديس الجهيد - 62222 وجدة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19323

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) ((2(2 غشت) ((4 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد)(ة))امليلود برمضان)

تصل) من  اجتماعية  حصة  ((.222

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  ((.222

غشت) ((4 برمضان بتاريخ) ( ابراهيم)

.(2(2

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

شتنبر) ((5 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2)2))تحت رقم)117).

974I

TANGEXPERT CONSULTING SARL

O SAVEUR
إعالن متعدد القرارات

 TANGEXPERT CONSULTING

SARL

 RUE OMAR EL KHAYAM 19

 2 EME(ETAGE(N°4، 90000،

TANGER MAROC

O SAVEUR «شركة املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي : فيال ماري 

جوزي 15 شارع بو8انة و كاليفورنيا 

زاوية بو8انة الفونديش 92222 

طنجة املغرب

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 

42713

العادي) العام  الجمع  بمقت�سى 

2)2))تم اتخاذ) 4))غشت) املؤرخ في)

القرارات التالية):

.O SAVEUR SA)لشركة))استقالة)

السيد كيوم روكا من مهامه كمدير)

عام*

للشركة تسمية السيد بيير انكراند)

كرئيس مدير عام)*))

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (29 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2)2))تحت رقم)34524)

975I

STE FURAMIC SARL

 STE WINNING

 DISTRIBUTION & TRADING

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE FURAMIC SARL

زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب 

عمارة مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

3 ، 62222، وجدة املغرب

 STE WINNING DISTRIBUTION

TRADING(SARL &  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي البستان 3 تجزئة إ 119 - 

62222 وجدة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.34191

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 غشت) ((4 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد)(ة))ميلود))برمضان)

تصل) من  اجتماعية  حصة  (332

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222

تكتو8ر) (14 بتاريخ) برمضان  ابراهيم 

.(2(2

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

شتنبر) ((4 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2)2))تحت رقم)293).
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SG CONSEIL

MAScIR Valor
تأسيس شركة املساهمة

SG CONSEIL

 Boulevard Zerktouni et (17

 Rue(de(la(La(Fraternité, Quartier

 Racine, 4ème(Étage ، 20000،

casablanca Maroc

MAScIR Valor  «شركة املساهمة» 

وعنوان مقرها االجتماعي: مركز 

الر8اط للتصميم، شارع محمد 

الجزولي، مدينة العرفان -، 12222 

الر8اط املغرب

إعالن عن تأسيس « شركة 

املساهمة»
رقم التقييد في السجل التجاري 

.146343

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  ((2(2 يونيو) (23

ارسا�سي لشركة املساهمة باملميزات)

التالية:

شكل الشركة):)شركة املساهمة).

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MAScIR Valor

تخذ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مباشرة بصورة  سواء)  حصة،)

 )تو غير مباشرة،)إما باسم تطراف ثالثة

)تو باملشاركة،)بأي شكل من ارشكا1،)

تجارية تو  مالية  معامالت  تي   في 

)تو صناعية تو تتعلق باروراق املالية،)

تو بشكل مباشر تو غير مباشر لغرض)

تو من خال1 إنشاء)شركات) الشركة،)

االندماج تو  للمساهمة   جديدة 

 )تو تخذ الفوائد تو شراء)اروراق املالية)

تو الحقوق االجتماعية تو غير ذلك؛

التقنية) املساعدة  تقديم 

الشركات) إلى  واملالية  والتجارية 

الناشئة..

مركز) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

محمد) شارع  للتصميم،) الر8اط 

 12222 (- العرفان) مدينة  الجزولي،)

الر8اط املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة:)99)سنة.

 322.222 ويبلغ رتسما1 الشركة)
درهم،

مقسم كالتالي:
حصة) (1 ( (: السيدة نوا1 شرايبي)

بقيمة)122)درهم للحصة).
السيد محمد خالد العرائ�سي):))1 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
السيد سعيد تبوشليح):))1)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
1)حصة) ( (: السيد هشام الحبطي)

بقيمة)122)درهم للحصة).
 1 ( (: الهادي صهيب) السيد عبد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 UM6P VENTURES الشركة)
درهم) (122 بقيمة) حصة  (:( ( 1.468

للحصة).
 Fondation MAScIR الشركة)
درهم) (122 بقيمة) حصة  (:( ( 1.527

للحصة).
مجلس) تعضاء) تو  املتصرفون  (

الرقابة:)
بصفته(ا)) شرايبي  نوا1  السيدة 
عنوانه(ا)) مديرعام  و  متصرف 
 14 إقامة شروق شقة) (17 القطاع)
 12222 زنقة البرغموت حي الرياض)

الر8اط املغرب
العرائ�سي) خالد  محمد  السيد 
مجلس) ورئيس  متصرف  بصفته(ا))
بلوك ج) ((2 قطاع) اإلدارة عنوانه(ا))
الر8اط) (12222 حي الرياض) ((1 رقم)

املغرب
السيد سعيد تبوشليح بصفته(ا))
زنقة سيدي) (15 عنوانه(ا)) ( متصرف)
الر8اط) (12222 السوي�سي) مسعود 

املغرب
السيد هشام الحبطي بصفته(ا))
متصرف))عنوانه(ا))املسيرة)23)اقامة)
مراكش) (42222  61 رقم) النسيم 

املغرب
صهيب) الهادي  عبد  السيد 
عنوانه(ا))شارع) ( بصفته(ا))متصرف)
بيال) (5 شقة) (4 موالي يوسف عمارة)

كوسطا)2222))املحمدية املغرب.

مراقب تو مراقبي الحسابات):

(ا) ( (MAZARS AUDIT الشركة)

بصفته مراقب الحسابات عنوانه(ا))

 (2362 ( املومن) عبد  شارع  (121

الدارالبيضاء)املغرب

ارسا�سي) النظام  مقتضيات 

توزيع) و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

ارر8اح):

االحتياطي) لتكون  تقتطع  (5%

القانوني

املنصوص) الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص):

ال�سئ.

بقبو1) متعلقة  مقتضيات 

تفويت) لهم  املخو1  ارشخاص 

ارسهم وتعيين جهاز الشركة املخو1)

له البث في طلبات القبو1):

ال�سئ).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (21 بتاريخ) بالر8اط  التجارية 

2)2))تحت رقم)127316.

977I

STE FURAMIC SARL

STE LA FAURAGIERE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE FURAMIC SARL

زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب 

عمارة مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

3 ، 62222، وجدة املغرب

  STE LA FAURAGIERE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي البستان 3 تجزئة إ 119 - 

62222 وجدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(9145

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 يونيو) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد)(ة))ميلود برمضان)

تصل) من  اجتماعية  حصة  (522

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222

يونيو) (15 بتاريخ) برمضان  ابراهيم 

.(2(2

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

شتنبر) ((2 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2)2))تحت رقم)7)1).

972I

STE FURAMIC SARL

STE BESEBA TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE FURAMIC SARL

زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب 

عمارة مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

3 ، 62222، وجدة املغرب

  STE BESEBA TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 11 زنقة 

ابن حمديس وجهيد مكتب رقم 1 - 

62222 وجدة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.((673

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 تكتو8ر) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد)(ة))ميلود برمضان)

تصل) من  اجتماعية  حصة  (522

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222

تكتو8ر) (14 بتاريخ) برمضان  ابراهيم 

.(2(2

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

تكتو8ر) (25 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2)2))تحت رقم)26)).
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L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

STE AL ANSSAB LILBINAE
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°.1(

FES ، 30000، FES(MAROC

STE AL ANSSAB LILBINAE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 17) 

تجزئة املنظر الجميل طريق صفرو - 

32222 فاس اململكة املغر8ية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

64(79

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((4

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE AL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ANSSAB LILBINAE

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ارشغا1 املختلفة و تشغا1) (- عقاري)

البناء.
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)17) 

(- تجزئة املنظر الجميل طريق صفرو)

32222)فاس اململكة املغر8ية.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

1.222.222)درهم،)مقسم كالتالي:
الغماري) عبدالعزيز  السيد 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (5.222 ( (:

للحصة).

الطويل) عبدالسالم  السيد 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (5.222 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الغماري) عبدالعزيز  السيد 

الجميل رقم) تجزئة الهواء) عنوانه(ا))

فاس) (32222 صفرو) طريق  ((17

اململكة املغر8ية.

الطويل) عبدالسالم  السيد 

عنوانه(ا))32)تجزئة رياض الياسمين)

فاس) (32222 الشقف) عين  طريق 

اململكة املغر8ية.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الغماري) عبدالعزيز  السيد 

الجميل رقم) تجزئة الهواء) عنوانه(ا))

فاس) (32222 صفرو) طريق  ((17

اململكة املغر8ية

الطويل) عبدالسالم  السيد 

عنوانه(ا))32)تجزئة رياض الياسمين)

فاس) (32222 الشقف) عين  طريق 

اململكة املغر8ية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (14 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)677).

922I

شركة تلتيرفيد ش.م.م

 STE BOUTIZAR

DISTRIBUTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة تلتيرفيد ش.م.م
زنقة 21 رقم )2 حي النجاح 

خنيفرة، 54222، خنيفرة املغرب

 STE BOUTIZAR DISTRIBUTION

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 وعنوان مقرها اإلجتماعي 

حي تحطاب ) رقم 19  حمرية  

54222 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3497

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 BOUTIZAR DISTRIBUTION

.SARL
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير و التوزيع).
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 54222 ( )حمرية) (19 رقم) (( تحطاب)

خنيفرة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: الوردي) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) الوردي  سعيد  السيد 
حي تحطاب)))رقم)19)حمرية))54222 

خنيفرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الوردي  سعيد  السيد 
حي تحطاب)))رقم)19)حمرية))54222 

خنيفرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة))بتاريخ)22)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)2)/61).

921I

Compta MH

JAWZAA ALIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Compta MH
تجزئة البنك الشعبي رقم )1 قرب 

امللحقة اإلدارية 4) ، 92222، 
طنجة املغرب

JAWZAA ALIM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الخير 3 القطعة رقم )6 - 92222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

122437

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((1

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JAWZAA ALIM

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املواد الغذائية.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 92222  -  6( القطعة رقم) (3 الخير)

طنجة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد السالم جلم):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد السالم جلم عنوانه(ا))

 6( رقم) القطعة  (3 الخير) تجزئة 

92222)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

جلم)) السالم  عبد  السيد 

عنوانه(ا))تجزئة الخير)3)القطعة رقم)

)6 92222)طنجة املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (2( بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)34416).

92(I

سامكو اوديت ش.م.م

KEAIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سامكو اوديت ش.م.م
3) شارع الجيروند اقامة 222) 
سالليم B الطابق 4 رقم )1 ، 
2522)، الدار البيضاء املغرب
KEAIN شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 45 زنقة 
عبد القادر مفتكر الطابق ) رقم 4  - 

2222) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
412995

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((212 غشت) (13
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
.KEAIN(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)
امليدان) في  اإلستشارة  التصدير،) و 
لصالح) الصحي  و  الصيدالني 
و) املغر8ية  الحكومات،الشركات 

ارجنبية.
زنقة) (45 (: عنوان املقر االجتماعي)
عبد القادر مفتكر الطابق)))رقم)4  - 

2222))الدار البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: العطاوي) السيد خالد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

العطاوي عنوانه(ا)) السيد خالد 

الحدائق) حي  االو1  ادريس  زنقة 

2222))بنسليمان املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العطاوي عنوانه(ا)) السيد خالد 

الحدائق) حي  االو1  ادريس  زنقة 

2222))بنسليمان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

923I

سامكو اوديت ش.م.م

YTO FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سامكو اوديت ش.م.م

3) شارع الجيروند اقامة 222) 

سالليم B الطابق 4 رقم )1 ، 

2522)، الدار البيضاء املغرب

YTO FOOD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 45 زنقة 

عبد القادر مفتكر الطابق ) رقم 4  - 

2222) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4(4725

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((219 فبراير) (24

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 YTO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FOOD

االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

و التصدير وتوزيع املواد الغذائية من)

فواكه جافة،)توابل و تمر.

زنقة) (45 (: عنوان املقر االجتماعي)

عبد القادر مفتكر الطابق)))رقم)4  - 

2222))الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عي�سى عبد العزيز):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

العزيز) عبد  عي�سى  السيد 

عنوانه(ا))حي عمر بن الخطاب زنقة)

 (2222  ( اقامة الحسنية شقة) (3(

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العزيز) عبد  عي�سى  السيد 

عنوانه(ا))حي عمر بن الخطاب زنقة)

 (2222  ( اقامة الحسنية شقة) (3(

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

924I

HIGH EDGE CONSULTING

VIP MOTO 44
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING

 AV(Hassan 2 Bureaux(Nakhil

 1er(Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /

 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:

 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب

VIP(MOTO 44 شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطويلع 

شارع محمد الخراز زنقة الشعاع 

تحت العمارة رقم 33 - 93222 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(6527

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 فبراير) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 VIP (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOTO 44

تأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدراجات النارية.

الطويلع) (: عنوان املقر االجتماعي)

الشعاع) زنقة  الخراز  محمد  شارع 

 93222  -  33 رقم) العمارة  تحت 

تطوان املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد سعد السعيدي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سعد السعيدي عنوانه(ا))

شارع محمد الخراز ساحة)14)غشت)
رقم)32  93222)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعد السعيدي عنوانه(ا))

شارع محمد الخراز ساحة)14)غشت)
رقم)32 93222)تطوان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((5 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2)2))تحت رقم)357.

925I
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3C-AUDIT

SU TRAINING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

3C-AUDIT

 Av(Anoual, 1er  étage(Appt

 11 Quartier(des(hôpitaux

 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC

SU TRAINING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

بوركون شارع جعفر ابن حبيب  

املشريق الثاني الطابق ارو1 رقم 

3 الدار البيضاء - 2242) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

462439

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) (14

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SU (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRAINING

غرض الشركة بإيجاز):)استشارات)

إدارة ارعما1.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

حبيب)) ابن  جعفر  شارع  بوركون 

 3 املشريق الثاني الطابق ارو1 رقم)

الدار البيضاء)-)2242))الدار البيضاء)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة نادية طيب):))762)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

 (42 ( (: شليح) عائشة  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) طيب  نادية  السيدة 

2)24))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.

عنوانه(ا)) شليح  عائشة  السيدة 

)712))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) طيب  محمد  السيد 

)712))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

غشت)2)2))تحت رقم)51))74.

926I

ETS COMPTA HOUSE

TAJLITRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

TAJLITRAV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي كاف 

النسور خنيفرة - )5422 كاف 

النسورخنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3459

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TAJLITRAV

االشغا1) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة)-املفاوضة.

كاف) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

كاف) (5422( (- خنيفرة) النسور 

النسورخنيفرة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: محمد) اجليليم  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: هشام) تهروشت  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اجليليم محمد عنوانه(ا))

كاف) (5422( النسورخنيفرة) كاف 

النسور خنيفرة املغرب.

السيد تهروشت هشام عنوانه(ا))

حي الحسني الداخلة)73222)الداخلة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اجليليم محمد عنوانه(ا))

كاف) (5422( النسورخنيفرة) كاف 

النسور خنيفرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة))بتاريخ)19)غشت)

2)2))تحت رقم)34).

927I

ML EXPERTS

KOWORK
إعالن متعدد القرارات

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC

KOWORK «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 3 ، شارع 

املسيرة ، الطابق الخامس - - الدار 

البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.427295

املختلط) العام  الجمع  بمقت�سى 

املؤرخ في)17)مارس)2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

(، ((65 من) ( نقل مقر الشركة) مايلي:)

(، الطابق التاسع) (، شارع الزرقطوني)

شارع املسيرة الطابق) (3 إلى) (9( رقم)

الخامس الدار البيضاء

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

الزيادة في رتس ما1 الشركة والبالغ)

درهم)) (100،000) درهم) تلف  مائة 

حصة) ((1222) تلف) إلى  مقسمة 

بقيمة)(122))درهم للحصة مدفوعة)

درهم) تلف  تربعمائة  من  بالكامل 

)422.222)درهم))إلى خمسمائة تلف)

بإحداث) درهم)) (522.222) درهم)

جديدة) حصة  ((4222) آالف) تربعة 

دفع)
ُ
ت حصة  ((122) مائة) بقيمة 

مقاصة) إجراء) طريق  عن  بالكامل 

املقدار) املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة.

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

إنشاء)ثالثة فروع في العناوين التالية:)

-)ارو1 في:)3)شارع املسيرة الدور ارو1)

شارع) (73 الثاني:) (- البيضاء.) الدار 

الدار) (72( السابع شقة) الدور  تنفا 

(، 73)،)شارع تنفا) الثالث:) (- البيضاء.)

(،(624 (،(623 الطابق السابع)،)شقة)

625)،)الدار البيضاء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2)2))تحت رقم))732529.

922I
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ML EXPERTS

 COLLIERS CONSEIL

MAROC
إعالن متعدد القرارات

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC

 COLLIERS CONSEIL MAROC

«شركة  املساهمة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 63 ، 

شارع موالي يوسف - - الدار 

البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.125119

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)17)يوليوز)2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

إضافة نشاط رئي�سي للشركة):)الخبرة)
والتثمين العقاري

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

من النظام ارسا�سي) (( تعديل املادة)

النحو) على  صياغتها  ستتم  والتي 

الدراسية) ارنشطة  جميع  التالي:)

العقارات) مجا1  في  واالستشارية 

والسياحة.))جميع ارنشطة املتعلقة)

االستثمارات) تنفيذ  في  باملساعدة 

العقارية والسياحية.))جميع ارنشطة)

التدريبية لدورات التدريب املستمرة)

تو املحددة)؛))جميع ارنشطة املتعلقة)

املشاريع) و8دء) التطوير  بعمليات 

العقارية والفندقية)؛))جميع تنشطة)

والسياحة) والعقارات  ارصو1  إدارة 

في) االستثمارية  ارنشطة  جميع  ( ؛)

العقارات والسياحة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)745721.

929I

ML EXPERTS

 AFRICA INVESTMENTS
SERVICES

إعالن متعدد القرارات

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
 AFRICA INVESTMENTS

SERVICES «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: غاندي 
مو1 ، شارع غاندي ، عمارة 9 ، 

الطابق الخامس  - - الدار البيضاء  
املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(95969
بمقت�سى محضر الشريك الوحيد)

املؤرخ في)21)يوليوز)2)2)
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة السيد محمد كما1 نصر هللا)
من مهامه كمدير اعتباًرا من)1)يوليوز)

(2(2
على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 
بنجلون) ليلى  السيدة  تعيين  مايلي:)
تويمي))الحاملة للبطاقة الوطنية رقم)))

)لـلشركة
ً
)B31913)كمديرة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

غشت)2)2))تحت رقم)744397.
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ML EXPERTS

 KOWORK HOLDING
COMPANY - KHC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
 KOWORK HOLDING

COMPANY - KHC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 65) ، 

شارع الزرقطوني ، الطابق التاسع 

، رقم )9  - 2222)  الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.459937

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 فبراير) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 KOWORK HOLDING (:

.COMPANY - KHC

تخذ) (• (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تي مشاركة عن طريق االستحواذ تو)

االندماج) تو  املساهمة  تو  االكتتاب 

تو غير ذلك في تي شركة تو مجموعة)

تو بيعها تو تبادلها تو تحويلها تو منح)

جميع السلف في الحسابات الجارية)

تو غيرها في املغرب تو خارج البالد؛

من) والتخلص  وإدارة  اقتناء) (•

جميع اروراق املالية القابلة للتحويل)

تو) التجارية  الشركات  في  ارسهم  تو 

املدنية.

إدارة مجلس  تي  في  املشاركة  (• 

)تو مجلس إشرافي تو لجنة إدارة تو ما)

شابه ذلك يكون للشركة فيه مصلحة)

مباشرة تو غير مباشرة.

•)املشورة بجميع تنواعها.

والتوزيع) والتصدير  االستيراد  (•

بجميع تنواعه.

املراقبة) ضمان جميع عمليات  (•

تو) مفيدة  تكون  قد  التي  والتحكم 

ضرورية.

•)املشاركة املباشرة تو غير املباشرة)

الغرض) لنفس  تجاري  عمل  تي  في 

جميع) وعموًما  مشابه  غرض  تو 

املنقولة) تو  التجارية  تو  الخدمات 

اإلعالنية تو  املالية  تو  العقارية   تو 

)تو غيرها من العمليات التي قد تكون)

مرتبطة بالغرض املذكور تعاله.

(، ((65 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

التاسع) الطابق  (، الزرقطوني) شارع 

الدار البيضاء) ( ((2222  -   9( رقم) (،

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

الشركة)TALY(:((50)حصة بقيمة)

122)درهم للحصة).

حصة) (52 ( (: السيد محمد برادة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

(، (39 عنوانه(ا)) (TALY الشركة)

الخامس) الطابق  (، شارع الالياقوت)

املغرب) ( البيضاء) الدار  ((2222

تحت) التجاري  السجل  في  املسجلة 

قبل) من  واملمثل  ((99991 رقم)

بطاقته الوطنية) ليت،) ( السيد رضا)

.E742161

عنوانه(ا)))) برادة  محمد  السيد 

تسيف)،)املجمع السكني مبروك رقم)

3 42222)مراكش)))املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 33 عنوانه(ا)) ليت  رضا  السيد 

 (2222 طالب) تبي  ابن  علي  شارع 

الدار البيضاء))املغرب

عنوانه(ا)))) برادة  محمد  السيد 

تسيف)،)املجمع السكني مبروك رقم)

3 42222)مراكش)))املغرب

(- بتاريخ) ( تم اإليداع القانوني ب-)

تحت رقم)-.

991I



عدد)5635 - 11)ر8يع ارو1))144 )2))تكتو8ر)2)2))الجريدة الرسمية   14546

CECOGEL / SARL

MEHDI EPECERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA(BLOC(C 1° ETAGE

 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

MEHDI EPECERIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي وجدة، 

تجزئة زيد ابن سلطان زنقة ابن 

خلدون رقم 96 - 62222 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

35639

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((5

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEHDI EPECERIE

غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)

التبغ

الغذائية) املواد  بيع  متجر 

واملعيشية.

وجدة،) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ابن) زنقة  سلطان  ابن  زيد  تجزئة 

وجدة) (62222  -  96 رقم) خلدون 

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: قداوي) هاشمي  السيد 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 122 (: قداوي) هاشمي  السيد 
بقيمة)122)درهم.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد هاشمي قداوي عنوانه(ا))
تجزئة زيد ابن سلطان زنقة) وجدة،)
وجدة) (62222  96 رقم) ابن خلدون 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هاشمي قداوي عنوانه(ا))
تجزئة زيد ابن سلطان زنقة) وجدة،)
وجدة) (62222  96 رقم) ابن خلدون 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((5 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2)2))تحت رقم)113).
99(I

 FIDUCIAIRE SUD COMPTA ET SERVICES DE

GESTION

HENINI SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 fiduciaire(SUD(COMPTA(ET
SERVICES DE GESTION

العمارة رقم 31 الشقة رقم 1 
الطابق االو1  تجزئة  الحرية حي 

اليوسفية تزنيت ، 25222، تزنيت 
املغرب

HENINI SERVICES  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي العمارة 
رقم 34، الطابق االو1، الشقة 

رقم )  تجزئة الحرية حي اليوسفية 
SUD.COMPTA.2017@ -  تزنيت

GMAIL.COM تزنيت املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3423

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) ((2(2 فبراير) ((2 املؤرخ في)
 EL السيد(ة)) للشركة  جديد  مسير 
كمسير) ( (ABDELLAOUI  FATIMA

وحيد.

تبعا لقبو1 استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((4 بتاريخ) ( االبتدائية بتيزنيت)

2)2))تحت رقم)2)2)/23.

993I

zagora(consulting(sarl

ELGATTARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

zagora(consulting(sarl
رقم119  شارع محمد الخامس ، 

47922، زاكورة املغرب

ELGATTARA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 121 

بلوك 14 حي املسيرة  - 47922 
زاكورة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1229

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((219 تبريل) (16 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

ELGATTARA))مبلغ رتسمالها)12.222 

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم)

 47922 (- ( 14)حي املسيرة) 121)بلوك)
زاكورة املغرب نتيجة 1):)التوقف عن)

مزاولة النشاط.

و حدد مقر التصفية ب رقم)121 
بلوك)14)حي املسيرة))-)47922)زاكورة)

املغرب.)

و عين:

و) فراج  ( ( لحبيب) السيد(ة))
عنوانه(ا))حي املسيرة))47922)زاكورة)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تبريل) ((( بتاريخ) ( االبتدائية بزاكورة)

219))تحت رقم)3).

994I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

 SOCIETE SHAHINAZ
TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL

AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua MAROC

 SOCIETE SHAHINAZ TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي التجزئة 

477،شقة رقم -21الخير،شيشاوة. 

- 41222 شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1549

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) ((4

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE SHAHINAZ TRAVAUX

-1حفر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االبار.

إنشاءات) تو  تعما1  -)مقاو1 

متنوعة.

استيراد) وسيط  تو  -3تاجر 

وتصدير..

التجزئة) (: عنوان املقر االجتماعي)

477،شقة رقم)-21الخير،شيشاوة.)-)

41222)شيشاوة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد صالح مسلم):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
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 522 ( (: مسلم) مصطفى  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد صالح مسلم عنوانه(ا))حي)

 41222 13)شيشاوة) 24)رقم) النصر)

شيشاوة املغرب.

السيد مصطفى مسلم عنوانه(ا))

حي النصر))رقم)13)شيشاوة)41222 

شيشاوة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد صالح مسلم عنوانه(ا))حي)

 41222 13)شيشاوة) 24)رقم) النصر)

شيشاوة املغرب

السيد مصطفى مسلم عنوانه(ا))

حي النصر))رقم)13)شيشاوة)41222 

شيشاوة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ) ( بامنتانوت) االبتدائية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)2)2)/357.

995I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

ELVA MAHMOUD TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL

AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua MAROC

ELVA MAHMOUD TRAV شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 

رقم 5، العمارة رقم 13،حي النصر 

4،شيشاوة. - 41222 شيشاوة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1555

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ELVA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MAHMOUD TRAV
-1مقاو1) (: غرض الشركة بإيجاز)

تعما1 تو إنشاءات متنوعة.

الصوت) اختبار  (، حفر) -)عمل 

والتدفق..

الشقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
13،حي النصر) العمارة رقم) (،5 رقم)

شيشاوة) (41222 (- 4،شيشاوة.)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد جوان مسلم):))342)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد محمد مسلم):))332)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد عي�سى مسلم):))332)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد جوان مسلم عنوانه(ا))حي)

5،شيشاوة.) الشقة) (13 رقم) النصر 

41222)شيشاوة املغرب.

السيد محمد مسلم عنوانه(ا))حي)
بلدية) (25 رقم) (13 البناية) (4 النصر)

شيشاوة)41222)شيشاوة املغرب.

السيد عي�سى مسلم عنوانه(ا))حي)
5،شيشاوة.) رقم) (13 عمارة) ( النصر)

41222)شيشاوة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد جوان مسلم عنوانه(ا))حي)

5،شيشاوة.) الشقة) (13 رقم) النصر 

41222)شيشاوة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (2 بتاريخ) ( بامنتانوت) االبتدائية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)2)2)/)36.
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تادلة لإلستشارة

HULK SHOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

تادلة لإلستشارة
حي ميمونة بلوك 1رقم 77الطابق 

)بني مال1 ، 3222)، بني مال1 

املغرب

HULK SHOP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قسارية 

آية رقم 4 شارع شوقي 1 حي الجبلية  

- 3222) بني مال1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12475

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 يونيو) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 HULK(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SHOP

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املكمالت الغذائية.

قسارية) (: املقر االجتماعي) عنوان 

1)حي الجبلية)) 4)شارع شوقي) آية رقم)

- 3222))بني مال1 املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة محبوب ليلى):))52)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

52)حصة) ( (: السيد املريني جما1)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ليلى  محبوب  السيدة 
52)زنقة توالد عبدون حي الفتح)) رقم)

5222))خريبكة))املغرب.

عنوانه(ا))) جما1  املريني  السيد 
 72 رقم) (5 بلوك) الحمدانية  تجزئة 

3222))بني مال1 املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ليلى  محبوب  السيد 
52)زنقة توالد عبدون حي الفتح)) رقم)

5222))خريبكة))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بتاريخ) ( مال1) ببني  االبتدائية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)594.

997I

CECOGEL / SARL

NAMOJA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA(BLOC(C 1° ETAGE

 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

NAMOJA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي وجدة، حي 

الوحدة زنقة تازة زنقة النصح رقم 

)) - 62222 وجدة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.34339

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)16)يونيو)2)2))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

تازة زنقة) حي الوحدة زنقة  «وجدة،)

وجدة) (62222  -  (( رقم) النصح 
املغرب»)إلى)«وجدة،)زنقة تازة ساحة)

(- ب) بلوك  (2( رقم) اقامة  مارس  (3

62222)وجدة))املغرب».
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((3 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2)2))تحت رقم)1542.

992I

SADNI TRANS

SADNI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SADNI TRANS

ش فيصل ابن عبد العزيز اقامة فا1 

فلوري ع 1 13 ش 12 ، 92222، 

طنجة املغرب

SADNI TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ش فيصل 

ابن عبد العزيز اقامة فا1 فلوري ع 

1 13 ش 12 - 92222 طنجة املدينة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1223(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (24

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SADNI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRANS

غرض الشركة بإيجاز):)عبور

النقل البري للبضائع

)النقل البري الدولي للبضائع.

عنوان املقر االجتماعي):)ش فيصل)

ابن عبد العزيز اقامة فا1 فلوري ع)

1)13)ش)12 - 92222)طنجة املدينة)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 72 ( (: السادني) الحسين  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 12 ( (: بقط�سي) حسناء) السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

السيدة عبير))السادني):))12)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد اكرم)))السادني):))12)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

 72 (: السادني) الحسين  السيد  (

بقيمة)7.222)درهم.

 12 (: بقط�سي) حسناء) السيدة 

بقيمة)1.222)درهم.

السيدة عبير))السادني):)12)بقيمة)

1.222)درهم.

السيد اكرم)))السادني):)12)بقيمة)

1.222)درهم.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السادني) الحسين  السيد 

عنوانه(ا))ش فيصل ابن عبد العزيز)

 12 ش) (13 (1 ع  فلوري  فا1  اقامة 

92222)طنجة املغرب.

السيدة حسناء)بقط�سي عنوانه(ا))

ش فيصل ابن عبد العزيز اقامة فا1)

فلوري ع 1)13)ش)12 92222)طنجة)

املغرب.

السادني عنوانه(ا)) ( السيدة عبير)

ش فيصل ابن عبد العزيز اقامة فا1)

فلوري ع 1)13)ش)12 92222)طنجة)

املغرب.

السادني عنوانه(ا)) ( ( السيد اكرم)

ش فيصل ابن عبد العزيز اقامة فا1)

فلوري ع 1)13)ش)12 92222)طنجة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السادني) الحسين  السيد 

عنوانه(ا))ش فيصل ابن عبد العزيز)

 12 ش) (13 (1 ع  فلوري  فا1  اقامة 

92222)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (32 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2)2))تحت رقم)5)343).

999I

ML EXPERTS

LOYALTY EXPERTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC

LOYALTY EXPERTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 65) 

شارع الزرقطوني رقم)9  املعاريف 

الدارالبيضاء - 2222) الدارالبيضاء 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3(2237

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) ((2(2 31)مارس) املؤرخ في)

ذات) شركة  (LOYALTY EXPERTS

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

 12.222 رتسمالها) مبلغ  الوحيد 

 (65 درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي)

املعاريف) ( رقم)9) الزرقطوني  شارع 

2222))الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب نتيجة اللتصفية املبكرة.

و عين:

ليت و عنوانه(ا))) ( ( السيد(ة))رضا)

 (2222 33)شارع علي بن تبي طالب)

(ة)) كمصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

  (65 وفي) ((2(2 مارس) (31 بتاريخ)

املعاريف) ( رقم)9) الزرقطوني  شارع 

2222))الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)745212.

1222I

CYH

STE SOROH ACHARQ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما1 الشركة

CYH

 KHALID(IBN(WALID(N°2 ،

60000، OUJDA(MAROC

STE SOROH ACHARQ شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

احفير حي رياض اسلي رقم 346 

وجدة 62222 وجدة املغرب.

رفع رتسما1 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(29(3

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) ((2(2 يونيو) (23 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما1  رفع 

 12.222» تي من) درهم») (992.222»

عن) درهم») (1.222.222» إلى) درهم»)

تو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (25 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2)2))تحت رقم)1659.

1221I

CYH

STE SOROH ACHARQ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

CYH

 KHALID(IBN(WALID(N°2 ،

60000، OUJDA(MAROC

STE SOROH ACHARQ  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

احفير حي رياض اسلي رقم 346 

وجدة 62222 وجدة املغرب.
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تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(29(3
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين) ((2(2 فبراير) (27 املؤرخ في)
السيد(ة)) للشركة  جديد  مسير 
اسعيدي))عبد الوهاب))كمسير وحيد

تبعا لقبو1 استقالة املسير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (11 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2)2))تحت رقم)1224.

122(I

تادلة لإلستشارة

LCST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

تادلة لإلستشارة
حي ميمونة بلوك 1رقم 77الطابق 
)بني مال1 ، 3222)، بني مال1 

املغرب
LCST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي توطين 

عند عبد الكريم الوردي رقم 
363 زاوية شارعي محمد الخامس 
والحسن الثاني الطابق التالث - 

3222)  بني مال1  املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9161

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)2))يناير)2)2))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«توطين عند عبد الكريم الوردي رقم)
الخامس) محمد  شارعي  زاوية  (363
(- التالث) الطابق  الثاني  والحسن 
(» إلى) املغرب») ( مال1) بني  ( ((3222
للخدمات) داي  مركز  عند  توطين 
تجزئة العثمانية الحي اإلداري الطابق)
الثالث)-)3222)))بني مال1)))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( مال1) ببني  االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم))63.

1223I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

IDATKOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL

AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua MAROC

IDATKOU شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل في 

الطابق السفلي حي املسيرة رقم 413 

شيشاوة. - 41222 شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1553

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IDATKOU
-1مقاو1) (: غرض الشركة بإيجاز)

تعما1 تو إنشاءات متنوعة..

محل في) (: عنوان املقر االجتماعي)

 413 الطابق السفلي حي املسيرة رقم)

شيشاوة.)-)41222)شيشاوة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد جال1 الدين مقتدي):))522 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: السيد بدر الدين مقتدي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

مقتدي) الدين  جال1  السيد 
شيشاوة) املسيرة  حي  عنوانه(ا))

41222)شيشاوة املغرب.
مقتدي) الدين  بدر  السيد 
 4 رقم) الوظيفي  السكن  عنوانه(ا))
 44222 الصويرة) اقليم  تفتاشت 

الصويرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
مقتدي) الدين  جال1  السيد 
شيشاوة) املسيرة  حي  عنوانه(ا))

41222)شيشاوة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بتاريخ) ( بامنتانوت) االبتدائية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)2)2)/361.
1224I

ادكو كونسيل

 CABINET D›ETUDE ET
 COORDINATION MHARZI

ALAOUI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ادكو كونسيل
6) حي الريحان الطابق 1 الشقة ) 
حي الراحة. ، 2552)، الدار البيضاء 

املغرب
 CABINET D›ETUDE ET

 COORDINATION MHARZI
ALAOUI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 زنقة 
ايت تورير شارع موالي يوسف - 

2252) الدارالبيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.362337

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)17)شتنبر)2)2))تم))تحويل))
املقر االجتماعي الحالي للشركة من)«3 
زنقة ايت تورير شارع موالي يوسف)
املغرب») الدارالبيضاء) ((2252  -
الحضرية) الوكالة  مجمع  (143» إلى)
 (2(42  -   1 الطابق) لساسفة 

الدارالبيضاء))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749139.

1225I

ادكو كونسيل

CARYA CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ادكو كونسيل

6) حي الريحان الطابق 1 الشقة ) 

حي الراحة. ، 2552)، الدار البيضاء 

املغرب

CARYA CONSEIL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 

الزرقطوني طابق ) شقة رقم 6 - 

2332) الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.372135

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

2)2))تقرر حل) 5))غشت) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

  CARYA CONSEIL الشريك الوحيد)

درهم) (12.222 رتسمالها) مبلغ 

شارع) (46 اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 

 -  6 رقم) شقة  (( طابق) الزرقطوني 

املغرب نتيجة) الدارالبيضاء) ((2332

1):)توقف النشاط.

و حدد مقر التصفية ب)46)شارع)

 -  6 رقم) شقة  (( طابق) الزرقطوني 

2332))الدارالبيضاء)املغرب.)

و عين:

و) بورجين  ( توليفي) السيد(ة))
عمارة) النرجس  زنقة  (1 عنوانه(ا))

الدارالبيضاء) ((2(42  (9 شقة) (C

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749142.

1226I

عبد الكريم الشلح

MESSBAHI AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عبد الكريم الشلح
حي املنصور الذهبي عمارة نصيري ، 

16152، مشرع بلقصيري املغرب
MESSBAHI AGRI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار املواكر 

سيدي الكامل  - 16152 مشرع 
بلقصيري املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) ((6
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MESSBAHI AGRI
تر8ية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النحل)
تشغا1 مختلفة تو البناء

نقا1 البضائع.
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 16152 (- ( الكامل) سيدي  املواكر 

مشرع بلقصيري املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 52.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: عي�سى) املصباحي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد املصباحي عي�سى عنوانه(ا))

 16152 ( دوار املواكر سيدي الكامل)

مشرع بلقصيري املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املصباحي عي�سى عنوانه(ا))

 16152 ( دوار املواكر سيدي الكامل)

مشرع بلقصيري املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) ( بلقصيري) بمشرع  االبتدائية 

1))شتنبر)2)2))تحت رقم)22).

1227I

centre d’étude de gestion et d’organisation

H2B ONCO
إعالن متعدد القرارات

 centre d›étude de gestion et

d›organisation

 bd(d› Anfa, résid(Ibn ,29

 Zaidoune, tour(A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،

casablanca maroc

H(B ONCO «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

املسيرة،  شارع 6 اكتو8ر، رقم 6 

،الطابق رقم -3 الشقة رقم 3 - 

2332) الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.((225

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)31)غشت)2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

إبتداء) وذلك  للشركة  املسبق  الحل 

من تاريخ)31)غشت)2)2))وفقا للبند)

)))للنظام ارسا�سي) التاني من املادة)

للشركة)

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

الحسناوي) هشام  السيد  ( إستقالة)

جلون) بن  هدى  السيدة  العامري،)

من) منصور  بن  مصطفى  السيد  و 

مهامهم كمسيريين للشركة))وإعطائهم)

إبراء)تام عن مجمل مهامهم التسييرية)

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

الحسناوي) هشام  السيد  تعيين 

جلون) بن  هدى  والسيدة  العامري 

فترة) طيلة  للشركة  كمصففين 

التصفية

على) ينص  الذي  (:4 رقم) قرار 

مايلي:)تحديد محل التصفية بمدينة)

)شارع) بشارع املسيرة،) الدار البيضاء)

 3- رقم) ،الطابق  (6 رقم) اكتو8ر،) (6

الشقة رقم)3

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

من) بند  تي  في  تعديل  تي  يوجد  ال 

النظام ارسا�سي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم))74267.

1222I

مستامنة تيمادير ش.م.م))ش.و

ميرامي تراف ش.م.م  ش.و
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

مستامنة تيمادير ش.م.م  ش.و

حي لعري شيخ عمارة الشفاء الطابق 

الرابع الناضور، 222)6، الناضور 

املغرب

ميرامي تراف ش.م.م  ش.و شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 

الجيش امللكي رقم 67 الناظور 

222)6 الناضور املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.12947

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في))1)تكتو8ر)2)2))تقرر حل)

ميرامي تراف ش.م.م))ش.و شركة ذات)

رتسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  درهم  (122.222

رقم) امللكي  الجيش  اإلجتماعي شارع 

67)الناضور)222)6)الناضور املغرب)

نتيجة لالزمة املالية.

و عين:

و) كرامي  ( االمين) السيد(ة))

عنوانه(ا))شارع فاس رقم)64)طابق)5 
رقم)15)طنجة)92262)طنجة املغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

شارع) وفي  ((2(2 تكتو8ر) (1( بتاريخ)

الناضور) (67 رقم) امللكي  الجيش 

222)6)الناضور املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)4)33.

1229I

شركة ابهوش للخدمات

 SOUTHERN MOROCCO

ATTRACTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات

شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 

االو1 رقم 24 العيون ، 72212، 

العيون املغرب

 SOUTHERN MOROCCO

ATTRACTIONS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 

الوفاق بلوك د رقم )32 الطابق 

الثاني  - 72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

33343
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((9
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOUTHERN MOROCCO

.ATTRACTIONS
اإلقامة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املوتيالت،) السياحية،الفنادق،)
إستغال1) (، املصنفة) اإلقامة 
تنظيم) الفنادق و املطاعم واملقاهي،)
املقاهي،) املطاعم،) الحفالت،)
تنشيط) و  تنظيم  تجهيز،) املخابز،)
الحفالت وحفالت االستقبا1) جميع 
وحفالت الكوكتيل كحفالت الزفاف)
املؤتمرات،) العائلية،) واالحتفاالت 
الوطنية) واملهرجانات  اإلتفاقيات،)
تقديم) بدون  تو  مع  الدولية  تو 
املطاعم.) وإستغال1  إدارة  الوجبات.)
عمليات) تنظيم  الجماعي.) التموين 
تنظيم) السفر و السياحة والرحالت.)
املوظفين) نقل  الترفيهية.) الرحالت 
إسغال1 املخابز و) والنقل السياحي،)
الحلويات،))واملثلجات و قاعة الشاي)

،)استيراد وتصدير.)التجارة العامة).
مدينة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الطابق) (32( رقم) د  بلوك  الوفاق 

الثاني))-)72222)العيون املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

122.222,22)درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: باريش) اما1  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) باريش  اما1  السيدة 
 21 سرور) اقامة  زيدون  ابن  زنقة 
طنجة) (92262  (1 رقم) (2( الطابق)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) باريش  اما1  السيدة 
 21 سرور) اقامة  زيدون  ابن  زنقة 
طنجة) (92262  (1 رقم) (2( الطابق)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)29)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)2)2)/322).

1212I

الناظور للحسابات

NOUMAYS CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

الناظور للحسابات

شارع االمير سيدي محمد الحي 

االداري سيتي املحمدية بلوك د 

الطابق الثاني رقم 5 ، 222)6، 

الناظور املغرب

NOUMAYS CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

سيفيا عمارة 12 تجزئة غايمو 

الطابق الرابع الشقة رقم 4 د - 

222)6 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14965

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) ((2(2 شتنبر) (16 في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 NOUMAYS الوحيد) الشريك  ذات 

CAR))مبلغ رتسمالها)522.222)درهم)

شارع) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

سيفيا عمارة)12)تجزئة غايمو الطابق)

 6(222 (- د) (4 رقم) الشقة  الرابع 

الشركة) ( (: الناظور املغرب نتيجة 1)

لم تحقق تهدافها.

و حدد مقر التصفية ب مركز دار)

 6((53 املغرب) الدريوش  الكبداني 

الناظور املغرب.)

و عين:
السيد(ة))مراد))فشتالي و عنوانه(ا))
 TELDERSSTRAAT 5( (226 MX
 GOUDA (2XX TELDERSSTRAAT

HOLLANDE)كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)4))شتنبر)

2)2))تحت رقم))319.
1211I

الناظور للحسابات

NOUMAYS CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

الناظور للحسابات
شارع االمير سيدي محمد الحي 
االداري سيتي املحمدية بلوك د 
الطابق الثاني رقم 5 ، 222)6، 

الناظور املغرب
NOUMAYS CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 
سيفيا عمارة 12 تجزئة غايمو 

الطابق الرابع الشقة رقم 4 د شارع 
سيفيا عمارة 12 تجزئة غايمو 
الطابق الرابع الشقة رقم 4 د 

222)6 الناظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.14965

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) ((2(2 شتنبر) ((9 في) املؤرخ 
شركة ذات) (NOUMAYS CAR حل)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
 522.222 رتسمالها) مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع)
سيفيا عمارة)12)تجزئة غايمو الطابق)
د شارع سيفيا) (4 الرابع الشقة رقم)
عمارة)12)تجزئة غايمو الطابق الرابع)
الناظور) (6(222 د) (4 رقم) الشقة 

تحقق) لم  اللشركة  نتيجة  املغرب 

تهدافها.

و عين:

السيد(ة))مراد))فشتالي و عنوانه(ا))

 TELDERSSTRAAT 5( (226 MX

 GOUDA (2XX TELDERSSTRAAT

HOLLANDE)كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)9))شتنبر)2)2))وفي مركز دار)

الكبداني الدريوش مركز دار الكبداني)

الدريوش)53))6)الناظور املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)3354.

121(I

fiduciaire(capital(orient

OLIVOS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

fiduciaire(capital(orient

 RUE(IBN(ROCHD, RESIDENCE

 EL(BARAKA, 3 EME(ETAGE(N° 7

OUJDA ، 60000، oujda(maroc

OLIVOS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

طلحاوي طريق العونية رقم 91 - 

62222 وجدة   املغرب         .

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3(2(3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)12)شتنبر)2)2))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

«تجزئة طلحاوي طريق العونية رقم)

91 - 62222)وجدة)))املغرب)))))))))«)إلى)

«شارع محمد الدرفوفي و زنقة بركان)

 62222 -  79 6)العمارة رقم) الطابق)

وجدة))))املغرب)«.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (21 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2)2))تحت رقم)176).

1213I

STE FIDUCONFIANCE

Z
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt

 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

Z شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 9999 

شارع واحة منفلوري ) ديار بوطالب  

TR 1 عمارة N متجر 3 فاس  - 

32222 فاس  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

64235

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) ((1

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.Z(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

متجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التغدية العامة).
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ديار) (( شارع واحة منفلوري) (9999

بوطالب))TR 1)عمارة)N)متجر)3)فاس))

- 32222)فاس))املغرب).

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( السيدة بنشرقي سلمى)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة بنشرقي سلمى))عنوانه(ا))

دوار الدعيديعة))عين تزغة بنسليمان))

13222)بنسليمان املغرب).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة بنشرقي سلمى))عنوانه(ا))

دوار الدعيد يعة عين تزغة بنسليمان))

13222)بنسليمان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (32 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)2)2)/345).

1214I

سامكو اوديت ش.م.م

BABEFA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

سامكو اوديت ش.م.م

3) شارع الجيروند اقامة 222) 

سالليم B الطابق 4 رقم )1 ، 

2522)، الدار البيضاء املغرب

BABEFA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3) شارع 

 B الجيروند اقامة 222) السالليم

الطابق 5 الشقة 17 - 2522) الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.146667

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2)2))تقرر حل) 21)شتنبر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 122.222 رتسمالها) مبلغ  ( (BABEFA

اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 

 (222 اقامة) الجيروند  شارع  ((3

 -  17 الشقة) (5 الطابق) (B السالليم)

الدار البيضاء)املغرب نتيجة) ((2522

نظرا) بالشركة  االشتغا1  عدم  (: (1

لعدم توفر االمكانيات املادية.

و حدد مقر التصفية ب)3))شارع)
 B السالليم) ((222 اقامة) الجيروند 
17 - 2522))الدار) 5)الشقة) الطابق)

البيضاء)املغرب.)
و عين:

البلداوي و) ( نزار محمد) السيد(ة))
عنوانه(ا))تجزئة كلتوم الزنقة)3)فيال)
5)شارع مكة كاليفورنيا))2522))الدار)
البيضاء)املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)3))747.
1215I

VISION VASTE CONSULTING

BAYANE ACADEMY PRIVEE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue(Abi(Lhassan

 Chadili Immeuble Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
 BAYANE ACADEMY PRIVEE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

تطوان كوليخيو تنتيرنادو قطعة 7)  
- 92222 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25355
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) ((2(2 فبراير) (12 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 BAYANE الوحيد) الشريك  ذات 
ACADEMY PRIVEE))مبلغ رتسمالها)
مقرها) وعنوان  درهم  (122.222
كوليخيو) تطوان  طريق  اإلجتماعي 
7)  - 92222)طنجة) تنتيرنادو قطعة)
دون) من  شركة  (: (1 نتيجة  املغرب 

نشاط تو حركة منذ تأسيسها.

طريق) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

  (7 تطوان كوليخيو تنتيرنادو قطعة)

املغرب)92222)طنجة املغرب.)

و عين:
السيد(ة))رابحة))بيان و عنوانه(ا))
16)طريق) رقم) ((7 مركب تنس بلوك)

املغرب) طنجة  (92222 تطوان)

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (1( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2)2))تحت رقم)31311).

1216I

UPSILON CONSULTING

ZAMAA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

UPSILON CONSULTING

 Angle(avenue(Omar(El(Khayam

 et boulevard Abderrahim

 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier(Beauséjour ، 20250،

Casablanca MAROC

ZAMAA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

17 إقامة املنار 4، القا�سي عياض - 

42222 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.99627

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2)2))تقرر حل) 27)غشت) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 122.222 مبلغ رتسمالها) ( (ZAMAA

اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 

شقة رقم)17)إقامة املنار)4،)القا�سي)

املغرب) مراكش  (42222 (- عياض)

نتيجة 1):)الرغبة املشتركة للشركاء..



14553 الجريدة الرسميةعدد)5635 - 11)ر8يع ارو1))144 )2))تكتو8ر)2)2)) 

و حدد مقر التصفية ب شقة رقم)

4،)القا�سي عياض)-) 17)إقامة املنار)

42222)مراكش املغرب.)

و عين:

 Ana    CAMIRUAGA السيد(ة))

 Avda/Vicente((ا)و عنوانه(RUEDA

 Aleixandre n°27 42226 Segovia

Espagne)كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)1)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)34)116.

1217I

fiduazizi

SAHARA GIRL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduazizi

شارع عمر املختار حي القدس شارع 

عمر املختار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب

SAHARA GIRL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 LOTISSEMENT L›ERAC

 GROUPE 120 NR 67 - 70000

LAAYOUNE MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3(699

 17 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 غشت)

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAHARA GIRL

تشغا1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البناء.

(: االجتماعي) املقر  عنوان 
 LOTISSEMENT L’ERAC GROUPE
 1(2 NR 67 - 72222 LAAYOUNE

.MAROC
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (52 ( (: العالية امغر8لها) السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 (52 ( (: ايوجيل) الهام  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
السيدة خديجة بيلة):))52))حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
52))حصة) ( (: السيدة ر8اب اكنو)

بقيمة)122)درهم للحصة).
 (52 (: العالية امغر8لها) السيدة  (

بقيمة)122)درهم.
 (52 (: ايوجيل) الهام  السيدة 

بقيمة)122)درهم.
السيدة خديجة بيلة):)52))بقيمة)

122)درهم.
بقيمة) ((52 (: السيدة ر8اب اكنو)

122)درهم.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة العالية امغر8لها عنوانه(ا))
زنقة)29)رقم))2)حي السعادة))72222 

العيون املغرب.
عنوانه(ا)) ايوجيل  الهام  السيدة 
 72222 ( املساعدة) القوات  تجزئة 

العيون املغرب.
عنوانه(ا)) بيلة  خديجة  السيدة 
 52( رقم) (727 تجزئة) القدس  حي 

72222)العيون املغرب.
عنوانه(ا)) اكنو  ر8اب  السيدة 
تجزئة ليراك مجموعة)2)1)الرقم)67 

72222)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة العالية امغر8لها عنوانه(ا))
زنقة)29)رقم))2)حي السعادة))72222 

العيون املغرب.

عنوانه(ا)) ايوجيل  الهام  السيدة 

 72222 ( املساعدة) القوات  تجزئة 

العيون املغرب

عنوانه(ا)) بيلة  خديجة  السيدة 

 52( رقم) (727 تجزئة) القدس  حي 

72222)العيون املغرب

عنوانه(ا)) اكنو  ر8اب  السيدة 

تجزئة ليراك مجموعة)2)1)الرقم)67 

72222)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)5))غشت)

2)2))تحت رقم)2)2)/1932.

1212I

UPSILON CONSULTING

SELFA TP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

UPSILON CONSULTING

 Angle(avenue(Omar(El(Khayam

 et boulevard Abderrahim

 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier(Beauséjour ، 20250،

Casablanca MAROC

SELFA TP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي جنان 

كاليفورنيا، ياقوت 9، شقة رقم )، 

عين الشق  - 2462) الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.373963

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)27)شتنبر)2)2))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

شقة) (،9 ياقوت) «جنان كاليفورنيا،)

الدار) ((2462 (- ( عين الشق) (،( رقم)

«إقامة السكن) إلى) املغرب») البيضاء)

الطابق) (،423 رقم) عمارة  ارنيق،)

الدار) ((2472 (- حي العمارية) الرابع،)

البيضاء))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749319.

1219I

ديفي اكسبيرتيز

إكو-سيلز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديفي اكسبيرتيز

إقامة الياسمين زاوية شارع عمر 

الخيام وزنقة البنفسج عمارة 7 

بوسيجور ، 2))2)، الدار البيضاء 

املغرب

إكو-سيلز شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5)6 شارع 

محمد الخامس ، الطابق الثاني 

، مكتب رقم )3 ، الدار البيضاء 

- 2392) الدار البيضاء اململكة 

املغر8ية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

474347

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) ((2

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

إكو- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

سيلز.

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املواد) وتوزيع  وتسويق  وتصدير 

النظافة) ومنتجات  االستهالكية 

واملواد الغذائية.

 6(5 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع محمد الخامس)،)الطابق الثاني)

البيضاء) الدار  (، (3( رقم) مكتب  (،

اململكة) البيضاء) الدار  ((2392  -

املغر8ية.
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تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 52.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 (52 ( (: هاللي) محمد طه  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد يحيى تسامة بنعدي):))52) 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد طه هاللي عنوانه(ا))

عبدنبي) بن  تحمد  شارع سيدي  (27

السوي�سي)11112)الر8اط املغرب.

بنعدي) تسامة  يحيى  السيد 

عنوانه(ا))5)شارع ميشيل تنج راسين.)

2392))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد طه هاللي عنوانه(ا))

عبدنبي) بن  تحمد  شارع سيدي  (27

السوي�سي)11112)الر8اط املغرب

بنعدي) تسامة  يحيى  السيد 

عنوانه(ا))5)شارع ميشيل تنج راسين.)

2392))الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

12(2I

ACO CONSULTING

UWERA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACO CONSULTING

 rue(libourne - résidence(du ,72

 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc

UWERA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46، شارع 

الزرقطوني - الطابق الثالث - شقة 6  

- 52)2) الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية

 محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4757(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.UWERA

االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

و التصدير.

عنوان املقر االجتماعي):)46،)شارع)

الزرقطوني)-)الطابق الثالث)-)شقة)6  

- 52)2))الدار البيضاء))املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 Mariam TOURE السيدة)

درهم) (122 بقيمة) حصة  (:( ( 1.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 Mariam TOURE السيدة)

  Simbaya(2( -(C/Matoto عنوانه(ا))

.50000(Conakry(Guinée

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 Mariam TOURE السيدة)

  Simbaya(2( -(C/Matoto عنوانه(ا))

50000(Conakry(Guinée

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)749632.

12(1I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

 مراكش كوصمتود 

MARRAKECH COSMETUDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE

SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM

 F(N106, AV(ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA

 PALMERAIE(IMM(F(N106،

40000، MARRAKECH(MAROC

 MARRAKECH مراكش كوصمتود 

COSMETUDE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي رقم 14) 

الحي الصناعي سيدي غانم - 42222 

مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32951

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) ((2(2 يونيو) (21 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

املعدات) التوزيع  و  اإلستيراد 

الطبية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

)1)غشت) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)4224.

12((I

ANDERSEN CONSULTING

 ACTIVLANG PRIVE SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE(DE(GRENADE, PARC (9

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

 ACTIVLANG PRIVE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 25 شاع 

محمد الخامس اقامة دنيا الطابق 5 

رقم )) - 92222 طنجة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.23237

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر) ((2(2 تكتو8ر) (14 في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 ACTIVLANG ذات الشريك الوحيد)

رتسمالها) مبلغ  ( (PRIVE SARL AU

مقرها) وعنوان  درهم  (12.222

شاع محمد الخامس) (25 اإلجتماعي)

 -  (( رقم) (5 الطابق) دنيا  اقامة 

(: (1 نتيجة  املغرب  طنجة  (92222

توقف نشاط الشركة.

و حدد مقر التصفية ب حي بلير)

شقة) (2 شارع ابي شعيب دكالي رقم)

رقم)3 - 92222)طنجة املغرب.)

و عين:

السيد(ة))سناء))الجزار و عنوانه(ا))

حي بلير شارع ابي شعيب دكالي رقم)2 

املغرب) طنجة  (92222  3 رقم) شقة 

كمصفي)(ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

:)حي بلير شارع ابي شعيب دكالي رقم)

2)شقة رقم)3

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (13 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)34622).

12(3I



14555 الجريدة الرسميةعدد)5635 - 11)ر8يع ارو1))144 )2))تكتو8ر)2)2)) 

BOUCHAHMA HICHAM

FAMILY DIST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BOUCHAHMA HICHAM

 LOT(AZZOUZIA(IMM 1281

 APT 7 LOT(AZZOUZIA

 IMM 1281 APT 7، 40000،

MARRAKECH maroc

FAMILY DIST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قطعة ) 
رياض العنبر )2 فيال 21 تمنصورت 

مراكش - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116((2

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FAMILY DIST

بإيجاز) الشركة  غرض 

 TRANSPORT DE (:

 MARCHANDISE POUR LE

.COMPTE D’AUTRUI

 ( :)قطعة) عنوان املقر االجتماعي)
21)تمنصورت) )2)فيال) رياض العنبر)

مراكش)-)42222)مراكش املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: نسابوري) حميد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

السيدة فاطمة الزهراء)الشويخ)):))

522)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حميد نسابوري عنوانه(ا))

 21 فيال) (2( العنبر) رياض  (( قطعة)

مراكش) (42152 تمنصورت مراكش)

املغرب.

الشويخ)) الزهراء) فاطمة  السيدة 

 2( رياض العنبر) (( قطعة) عنوانه(ا))

 42222 تمنصورت مراكش) (21 فيال)

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حميد نسابوري عنوانه(ا))

 21 فيال) (2( العنبر) رياض  (( قطعة)

مراكش) (42152 تمنصورت مراكش)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)1)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)5)65.

12(4I

MOGADOR CONSULTING

ASSOFIDEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOGADOR CONSULTING

 APPT(RDC(N° 385 RUE

 KENITRA(BORJ 1 ، 44000،

ESSAOUIRA MAROC

ASSOFIDEN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دكان 

متواجد بدوار اد سوان جماعة 

اداوكلو1 دائرة تمنار - 44222 

الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5427

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (((

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ASSOFIDEN

:)مقاو1 في) غرض الشركة بإيجاز)

تاجر،) البناء،) او  املختلفة  االشغا1 

االستيراد والتصدير..

دكان) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

جماعة) سوان  اد  بدوار  متواجد 

 44222 (- تمنار) دائرة  اداوكلو1 

الصويرة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

افراض) ايت  الحسين  السيد 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

افراض) ايت  الحسين  السيد 

جماعة) سوان  اد  دوار  عنوانه(ا))

اداوكلو1))44222)الصويرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

افراض) ايت  الحسين  السيد 

جماعة) سوان  اد  دوار  عنوانه(ا))

اداوكلو1))44222)الصويرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ) ( بالصويرة) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)42).

12(5I

LAHLOU MOHAMMED

MATNI YOUSSEF TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAHLOU MOHAMMED

) شارع املسيرة الخضراء الطابق 

االو1 رقم املكتب 5 ، 2)922، 

طنجة املغرب

MATNI YOUSSEF TRANS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

القائد احمد الريفى ،عمارة الشرف، 

الطايق الثالث شقة رقم 7 - 92222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1222(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((1

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MATNI YOUSSEF TRANS

نقل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لحساب) دوليا  وطنيا،) (، البضائع)

الغير.

-)نقل ارشخاص.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

القائد احمد الريفى)،عمارة الشرف،)

الطايق الثالث شقة رقم)7 - 92222 

طنجة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

22.222,22))درهم،)مقسم كالتالي:

السيد يوسف املثني):))22))حصة)

بقيمة)1.222)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 3 السيد يوسف املثني عنوانه(ا))
الطايق) (، الريفى) القائد احمد  زنقة 

طنجة) (92222  7 رقم) الثالث شقة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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 3 السيد يوسف املثني عنوانه(ا))

الطايق) (، الريفى) القائد احمد  زنقة 

طنجة) (92222  7 رقم) الثالث شقة 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (14 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)34746).

12(6I

مكتب املتني للمحاسبة و التدبير

 PANAFRICAINE

TRANSPORT EUROPEAN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب املتني للمحاسبة و التدبير

ساحة نفارا 3 اقامة سان 

فرانسيسكو - ط ) رقم 9 ، 92242، 

طنجة املغرب

 PANAFRICAINE TRANSPORT

EUROPEAN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

 A موالي يوسف إقامة الفتح بلوك

الطابق 5 شقة 2) - . طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

122249

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  ((2(2 يونيو) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 PANAFRICAINE TRANSPORT

.EUROPEAN

غرض الشركة بإيجاز):)إن نشاط)

جميع) إلى  تساسا  يهدف  الشركة 

عمليات معتمد نقل الوطني والدولي)

بالعمولة) وكيل  وللبضائع.) للسلع 

واستئجار) والبضائع  للسلع  لنقل 

آليات نقل السلع والعمولة الخ

والبيع) الشراء) عمليات  جميع 

واالستيراد) والتسويق  والتوزيع 

والتصدير وكذلك التعبئة واملعالجة)

والبضائع) الخام  املواد  لجميع 

التعبئة) ومواد  واملعدات  واملنتجات 

جميع) من  وسلع  كاإلكسسوارات 

بجميع) القيام  العموم  وعلى  ارنواع 

والتجارية) الصناعية  العمليات 

او) املنقولة  سواء) واملدنية  واملالية 

بشكل) تتعلق  قد  والتي  العقارية 

مباشر او غير مباشر بالنشاط املشار)

او) مماثل  هدف  باي  او  اعاله  إليه 

تطوير) يعزز  ان  محتمل  من  ملحق 

الشركة..

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 A موالي يوسف إقامة الفتح بلوك)

الطابق)5)شقة)2))-).)طنجة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 152.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.522 ( (: الغريب) محمد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الغريب  محمد  السيد 

شارع موالي عبد العزيز إقامة البركة)
رقم)1).)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) الغريب  محمد  السيد 

شارع موالي عبد العزيز إقامة البركة)
رقم)1)-)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2)2))تحت رقم)34225).

12(7I

bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

CASH INTER FIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 bouaidoun hassan Fiduciaire

comptable

 I(place(hassan(II(AZROU ،

53100، AZROU(MAROC

CASH INTER FIN  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي )2 دار 

السمن مكناس - 52222 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52257

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CASH (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. INTER FIN

إرسا1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ارموا1 و ارداء)اإللكتروني).

دار) (2( (: املقر االجتماعي) عنوان 

مكناس) (52222 (- مكناس) السمن 

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

522)حصة) ( (: السيد التازي عزيز)

بقيمة)122)درهم للحصة).

السيدة مسلك ليام امينة):))522 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) عزيز  التازي  السيد 
عمارة رقم)))زنقة انتسرابي شقة رقم)

2)مكناس)52222)مكناس املغرب.

امينة) ليام  مسلك  السيدة 
عنوانه(ا))عمارة رقم)))زنقة انتسرابي)

52222)مكناس) 2)مكناس) شقة رقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) عزيز  التازي  السيد 
عمارة رقم)))زنقة انتسرابي شقة رقم)

2)مكناس)52222)مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

27)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)))31.

12(2I

Fitaco

LUXE SERVICE IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fitaco

الدار البيضاء الدار البيضاء، 

2222)، الدار البيضاء املغرب

Luxe service immobilier شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 23 زنقة 

ايت اورير الطابق ) بوركون الدار 

البيضاء - 2222) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

432737

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((219 يونيو) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 Luxe (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.service immobilier
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تسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
للعقارات و االنعاش العقاري و شراء)

و بيع جميع االنواع العقارات.
زنقة) (23 (: عنوان املقر االجتماعي)
الدار) بوركون  (( الطابق) اورير  ايت 
البيضاء) الدار  ((2222 (- البيضاء)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد الزاويت ابراهيم)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الزاويت ابراهيم عنوانه(ا))
 1 زنقة) (1 حي موالي رشيد بلوك) (67
2221))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الزاويت ابراهيم عنوانه(ا))
 1 زنقة) (1 حي موالي رشيد بلوك) (67
2221))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)219))تحت رقم)722655.
12(9I

XTOREA

XTOREA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

XTOREA
46 شارع الزرقطوني الطابق ) 
رقم 6 الدارالبيضاء ، 2222)، 

الدارالبيضاء املغرب
XTOREA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 

شارع الزرقطوني الطابق ) رقم 6 
الدارالبيضاء الدارالبيضاء 2222) 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

474911

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.XTOREA

االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

و التصدير.

 46 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 6 رقم) (( الطابق) الزرقطوني  شارع 

 (2222 الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)

الدارالبيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (2.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) ((22 ( (: وليد) دري  السيد 

بقيمة)2.222))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 13 عنوانه(ا)) وليد  دري  السيد 

عين) هللا  عبد  موالي  حي  (17 زنقة)

الدار) ((2472 البيضاء) الدار  الشق 

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 13 عنوانه(ا)) وليد  دري  السيد 

عين) هللا  عبد  موالي  حي  (17 زنقة)

الدار) ((2472 البيضاء) الدار  الشق 

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)356)).

1232I

COFISAM

BUSINESS & FAIRS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COFISAM

عمارة 65,  الطابق االو1  تجزئة  

مسرور 1 شارع الحسن الثاني ، 

222)1، تمارة املغرب

BUSINESS & FAIRS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

)، الطابق الثالث، شارع الحسن 

ارو1،تجزئة عبد الرحيم و 
زهرة،تمارة. - 222)1 تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132229

 15 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 تكتو8ر)

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BUSINESS(&(FAIRS

غرض الشركة بإيجاز):)إدارة وكالة)

إعالنات

تنظيم الندوات و املؤتمرات......
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الحسن) شارع  الثالث،) الطابق  (،(

و) الرحيم  عبد  ارو1،تجزئة 
زهرة،تمارة.)-)222)1)تمارة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة سارة مالخ):))1.222)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة سارة مالخ عنوانه(ا))رقم)

))5)تجزئة تسلطانت سيبع مراكش)

42243)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سارة مالخ عنوانه(ا))رقم)

))5)تجزئة تسلطانت سيبع مراكش)

42243)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (14 بتاريخ) ( االبتدائية بتمارة)

2)2))تحت رقم)-.

1231I

سامكو اوديت ش.م.م

 ECOLE PARAMEDICAL ATIF 

PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

سامكو اوديت ش.م.م

3) شارع الجيروند اقامة 222) 

سالليم B الطابق 4 رقم )1 ، 

2522)، الدار البيضاء املغرب

 ECOLE PARAMEDICAL ATIF 

PRIVEE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي :  7 تجزئة 

طاليبي طابق ) شقة 7 سيدي مومن 

- 2222) الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.365119

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) ((219 يوليوز) (21 في) املؤرخ 

 ECOLE PARAMEDICAL ( حل)

ATIF PRIVEE)شركة ذات املسؤولية)

 122.222 رتسمالها) مبلغ  املحدودة 

 7 ( اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 

تجزئة طاليبي طابق)))شقة)7)سيدي)

مومن)-)2222))الدار البيضاء)املغرب)

نتيجة لعدم الترخيص كمدرسة.
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و عين:

و) عاطف  ( خدوج) السيد(ة))

رقم) الكولين  تجزئة  ( عنوانه(ا))

الدار) ((2222 ( معروف) سيدي  (76

البيضاء)املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)21)يوليوز)219))وفي))7)تجزئة)

طاليبي طابق)))شقة)7)سيدي مومن)

- 2222))الدار البيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)219))تحت رقم)719644.

123(I

مكتب املتني للمحاسبة و التدبير

BEBEAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املتني للمحاسبة و التدبير

ساحة نفارا 3 اقامة سان 

فرانسيسكو - ط ) رقم 9 ، 92242، 

طنجة املغرب

BEBEAU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

ابراهيم الروداني شارع لسينا ))اقامة 

بيتهوفن II,طابق 3 رقم )2 - . طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

122471

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BEBEAU

إن) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

إلى) تساسا  يهدف  الشركة  نشاط 

شبه) املنتجات  جميع  في  املتاجرة 

الصيدالنية باستثناء)تلك املخصصة)

التجميل) ومستلزمات  لألدوية.)

الشخصية) للعناية  واإلكسسوارات 

و) الغذائية  واملساعدات  للحمية  و 

ارطراف االصطناعية العادية.

و البيع) تيضا كل عمليات الشراء)

واالستيراد) والتسويق  والتوزيع 

والتكييف) واملعالجة  والتصدير 

واملواد) والسلع،) لجميع املواد الخام،)

و االكسسوارات من تي نوع و التي قد)

تكون لها صلة مباشرة تو غير مباشرة)

مع النشاط املذكورة تعاله.

االنشطة) جميع  عام  وبشكل 

تو) واملالية  والتجارية  الصناعية 

بشكل) املرتبطة  العقارية  املعامالت 

بارنشطة) مباشر  غير  تو  مباشر 

مماثل) غرض  تي  تو  تعاله  املذكورة 

تو ذات الصلة املحتمل لتعزيز تنمية)

الشركة.

ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اقامة) ابراهيم الروداني شارع لسينا)))

)2)-).)طنجة) 3)رقم) II,طابق) بيتهوفن)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: فالقي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) فالقي  محمد  السيد 

 3 3)طابق) زنقة الحريري إقامة كوثر)

شقة)9)).)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) فالقي  محمد  السيد 

 3 3)طابق) زنقة الحريري إقامة كوثر)

شقة)9)).)طنجة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (2( بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)34427).

1233I

DK PARTNERS MAROC

 HOMERIC ENTERPRISE

 ENGINEERING

INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

DK PARTNERS MAROC

 Boulevard(Ghandi - Ghandi ,

 Mall - Immeuble 9, 2ème(ETG,

 N°5 ، 20100، CASABLANCA

MAROC

 HOMERIC ENTERPRISE

 ENGINEERING

INTERNATIONAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 

الزرقطوني الطابق 6 رقم 12 - 

2222) الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(3291

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 يوليوز) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):

  Jürgen (ة)) السيد) تفويت 

اجتماعية) حصة  (VIERHRIG 522

لفائدة)) حصة  (3.222 تصل) من 

 Stephen Harold  ORR (ة)) السيد)

بتاريخ)14)يوليوز)2)2).

  Louis Andrew((ة)(تفويت السيد

اجتماعية) حصة  (WINOSKI 522

لفائدة)) حصة  (3.222 تصل) من 

 Stephen Harold  ORR (ة)) السيد)

بتاريخ)14)يوليوز)2)2).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم))74969.

1234I

TGE FIDUS

 MOROCCO AVIATION

PRIVATE ACADEMY SA
شركة املساهمة

رفع رتسما1 الشركة

TGE FIDUS

حي الوحدة رقم 162 ، 2222)، 

املحمدية املغرب

 MOROCCO AVIATION PRIVATE

ACADEMY SA شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي هنغر 

1 و ) مطار بنسليمان  - 13222  

بنسليمان املغرب.
رفع رتسما1 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.4911

العام) الجمع  بمقت�سى 

مارس) (27 في) املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة) رتسما1  رفع  تم  ((2(2

درهم») ((4.722.222» قدره) بمبلغ 

إلى) درهم») (5.322.222» من) تي 

طريق) عن  درهم») (32.222.222»

الشركة) ديون  مع  مقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( سليمان) ببن  االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)333.

1235I

امغار عبد الغافور

NOS MARBRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االو1 تطوان ، 93222، 

تطوان املغرب

NOS MARBRE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 573 حي 

كنكرة الطابق االر�سي ازال تطوان - 

93222 تطوان املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(77(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 NOS (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MARBRE

اعما1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)واعما1 االشجار.

حي) (573 (: عنوان املقر االجتماعي)

(- كنكرة الطابق االر�سي ازال تطوان)

93222)تطوان املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: ادريس) باركاش  السيد 

حصة بقيمة)1.222)درهم للحصة).

 

 122 (: ادريس) باركاش  السيد 

بقيمة)1.222)درهم.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ادريس  باركاش  السيد 
 16 زنقة) (22 كويلمة) يدر  بني  شارع 

تطوان)93222)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ادريس  باركاش  السيد 
 16 زنقة) (22 كويلمة) يدر  بني  شارع 

تطوان)93222)تطوان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاريخ)22)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)4723.

1236I

مكتب املتني للمحاسبة و التدبير

YARAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب املتني للمحاسبة و التدبير

ساحة نفارا 3 اقامة سان 

فرانسيسكو - ط ) رقم 9 ، 92242، 

طنجة املغرب

YARAS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحت 

ابراهيم الرداني شارع لسينا ))اقامة 

بيتهوفن II,طابق 3 رقم )2 - . طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

122113

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YARAS

تهدف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الكرتون) وإنتاج  تصنيع  إلى  الشركة 

املعد للتغليف واملنتجات املماثلة.

جميع عمليات املتاجرة واالستيراد)

ومواد) املنتجات  لجميع  والتصدير 

املعدات) كالكرتون وكذلك  التغليف 

وقطع الغيار واملواد الخام من بضائع)

الغذائية) ومواد  وسلع  ومنتجات 

بجميع تنواعها.

ارشكا1) من  شكل  بأي  املتاجرة 

بالتجزئة) تو  بالجملة  كانت  سواء)

للمنتجات وارشياء)املذكورة تعاله.

والسمسرة) والعمولة  التمثيل 

املذكورة) واملواد  املنتجات  مجا1  في 

براءة) تي  استعما1  وكذلك  تعاله،)

اختراع تو تراخيص تو عالمة.

تو) الشركات  جميع  في  املشاركة 

الشركات ذات الغرض املماثل تو ذي)

الصلة.

املعامالت) جميع  تعم،) وبشكل 

الصناعية والتجارية واملالية واملدنية)

بشكل) تتعلق  قد  التي  والعقارية 

مباشر تو غير مباشر بارهداف املشار)

تو) مماثل  تهدف  بأي  تو  تعاله  إليها 

ذا صلة من املحتمل تن يعزز تنمية)

الشركة)..

ساحت) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اقامة) ابراهيم الرداني شارع لسينا)))

)2)-).)طنجة) 3)رقم) بيتهوفن)II,طابق)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (22.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.222 ( (: عرود) اليسع  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) عرود  اليسع  السيد 

 .  3 رقم) كولورادو  شرويط  تجزئة 

طنجة))املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) عرود  اليسع  السيد 

 .  3 رقم) كولورادو  شرويط  تجزئة 

طنجة))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((4 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2)2))تحت رقم)34264).

1237I

FIDUCIAIRE CHEMS

EL KARMOUDI HOUSE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE CHEMS

 IMM(SAADANE(A(APPRT(N 22

 AV(MED 5 ET(KAHIRA(TEMARA

، 12000، TEMARA(MAROC

EL KARMOUDI HOUSE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الخيام 3 رقم 366 تمارة - 222)1 

تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

132991

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KARMOUDI HOUSE

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري

وتشغا1) البناء) في تشغا1  مقاو1 

مختلفة).

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 1(222 (- تمارة) (366 رقم) (3 الخيام)

تمارة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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القرمودي) الحسين  السيد 
درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
القرمودي) الحسين  السيد 
رقم) ( بلوك س) ((4 قطاع) عنوانه(ا))
11)شارع صفورا حي الرياض الر8اط)

12122))الر8اط املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
القرمودي) الحسين  السيد 
رقم) ( بلوك س) ((4 قطاع) عنوانه(ا))
11)شارع صفورا حي الرياض الر8اط)

12122))الر8اط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (14 بتاريخ) ( االبتدائية بتمارة)

2)2))تحت رقم)4142.

1232I

O.I.FI.COM  sarlau

 PHARMACIE CROISSANT
VERT TEMARA sarlau

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

O.I.FI.COM  sarlau
ديار 3، عمارة 9، شقة 4، لغرابلية ، 

11262، سال املغرب
 PHARMACIE CROISSANT VERT

TEMARA sarlau شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي )23، 

شارع موالي دريس ارو1، حي املسيرة 
- 2)2)1 تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
132927

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 ماي) (14
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 PHARMACIE CROISSANT VERT

.TEMARA sarlau

غرض الشركة بإيجاز):)صيدلية.

(،23( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع موالي دريس ارو1،)حي املسيرة)

- 2)2)1)تمارة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

3.422.222)درهم،)مقسم كالتالي:

 34.222 ( (: السيد محمد بنصالح)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

بنصالح عنوانه(ا)) السيد محمد 

حي) (، (( رقم) اي،) بلوك  (،3 قطاع)

الرياض)12112)الر8اط املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بنصالح عنوانه(ا)) السيد محمد 

حي) (، (( رقم) اي،) بلوك  (،3 قطاع)

الرياض)12112)الر8اط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (14 بتاريخ) ( االبتدائية بتمارة)

2)2))تحت رقم)4146.

1239I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة)

ورزازات

 SOCIÉTÉ  DELTA ORF SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 

تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة دادس 

الطابق االو1 ورزازات، 45222، 

ورزازات املغرب

 » SOCIÉTÉ « DELTA(ORF(SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم1 

عمارة 47/46 شارع محمد الخامس 
تجزئة املركز  - 45222 ورزازات 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11249
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.» SOCIÉTÉ(«(DELTA(ORF(SARL
البناء) (* (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واالشغا1 املختلفة)
*)نجارة ارلومنيوم

*)الديكور الداخلي والخارجي.
رقم1  (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع محمد الخامس) (46/47 عمارة)
ورزازات) (45222 (- ( املركز) تجزئة 

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد املالك العرف)):))422 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 422 ( (: العرف) الحسن  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
السيد حامد العرف):))22))حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
العرف)) املالك  عبد  السيد 
م) امين  قصبة  لساسفة  عنوانه(ا))
س)11عمارة)1)الشقة)17)الطابق)44 

2192))البيضاء)املغرب.
السيد الحسن العرف عنوانه(ا))
ورزازات) (45222 سيروا) تمالكوت 

املغرب.

عنوانه(ا)) العرف  حامد  السيد 

ورزازات) (45222 سيروا) تمالكوت 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العرف) املالك  عبد  السيد 

م) امين  قصبة  لساسفة  عنوانه(ا))

الطابق) (17 الشقة) (1 11عمارة) س)

2192))البيضاء)املغرب

السيد الحسن العرف عنوانه(ا))

ورزازات) (45222 سيروا) تمالكوت 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بورزازات) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)-.

1242I

امغار عبد الغافور

MSAOURI IMPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االو1 تطوان ، 93222، 

تطوان املغرب

MSAOURI IMPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 حي ) 

شارع طرابلس الطابق االو1 رقم 1 

مرتيل - 93222 مرتيل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(7725

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MSAOURI IMPORT
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استراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير.

 ( حي) (6 (: عنوان املقر االجتماعي)

 1 شارع طرابلس الطابق االو1 رقم)

مرتيل)-)93222)مرتيل املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 52 ( (: السيد الطويل عبدالسالم)

حصة بقيمة)1.222)درهم للحصة).

السيدة الشيني كوثر):))52)حصة)

بقيمة)1.222)درهم للحصة).

 52 (: السيد الطويل عبدالسالم) (

بقيمة)1.222)درهم.

بقيمة) (52 (: السيدة الشيني كوثر)

1.222)درهم.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عبدالسالم) الطويل  السيد 

عنوانه(ا)))اروب لوما ديل بيز رقم)47 

سبتة)51222)سبتة املغرب.

عنوانه(ا)) كوثر  الشيني  السيدة 

مرتيل) (2( زنقة) طرابلس  شارع  (26

93152)مرتيل املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) كوثر  الشيني  السيدة 

مرتيل) (2( زنقة) طرابلس  شارع  (26

93152)مرتيل املغرب

السالم)) عبد  الكركوبي  السيد 

 ( رقم) سجاماسة  شارع  عنوانه(ا))

تطوان) (93222 تطوان) الطوابل 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاريخ)26)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)4622.

1241I

FIDUCIAIRE CHEMS

KALFF MAROC  KM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE CHEMS

 IMM(SAADANE(A(APPRT(N 22

 AV(MED 5 ET(KAHIRA(TEMARA

، 12000، TEMARA(MAROC

KALFF(MAROC  KM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 14 زنقة 

االشعري شقة رقم  4 اكدا1 الر8اط 

- 12292 الر8اط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1466(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) (1(

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 KALFF(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MAROC  KM

:)التنظيف) غرض الشركة بإيجاز)

والتطهير).

زنقة) (14 (: عنوان املقر االجتماعي)

االشعري شقة رقم))4)اكدا1 الر8اط)

- 12292)الر8اط املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: السيد كما1 ايت بن موح)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

موح) بن  ايت  كما1  السيد 
عنوانه(ا))قصر اكلي ملعب كلميمة))

52))5)كلميمة املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
موح) بن  ايت  كما1  السيد 

عنوانه(ا))قصر اكلي ملعب كلميمة))
52))5)كلميمة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (13 بتاريخ) ( التجارية بالر8اط)

2)2))تحت رقم)127527.

124(I

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

PARADISO CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA
 lot(wafa(residence(el 199

 mouahidine(appartement(a2 ،
28820، mohammedia(maroc
PARADISO CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوفاء رقم 25) - 2212) املحمدية 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7117
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
219))تقرر حل) 16)دجنبر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رتسمالها) مبلغ  ( (PARADISO CAR
مقرها) وعنوان  درهم  (12.222
 -  (25 رقم) اإلجتماعي تجزئة الوفاء)
(: املحمدية املغرب نتيجة 1) ((2212

انخفاض االيرادات).
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
املحمدية) ((2212  -  (25 رقم) الوفاء)

املغرب.)
و عين:

السيد(ة))لبنى))جلزيم و عنوانه(ا))
حي االنارة رقم)133  2212))املحمدية)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

تجزئة الوفاء)رقم))25))املحمدية)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

دجنبر)219))تحت رقم)4)1).

1243I

jamal(ait(hommad

جمسير كومفرت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

jamal(ait(hommad

 BLOC(C(N° 519 HAY(EL

 YASSMINE(SIDI(KACEM،

16000، SIDI(KACEM(MAROC

جمسير كومفرت شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

كرينات الواد زيرارة سيدي قاسم - 

16222 سيدي قاسم مغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2643

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((2

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)جمسير)

كومفرت.

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- كرينات الواد زيرارة سيدي قاسم)

16222)سيدي قاسم مغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).



عدد)5635 - 11)ر8يع ارو1))144 )2))تكتو8ر)2)2))الجريدة الرسمية   14562

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: ايت هماد جما1) السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد ور�سي ياسر):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ايت هماد جما1 عنوانه(ا))

الياسمين)) حي  (519 رقم) س  بلوك 

16222)سيدي قاسم مغرب.

عنوانه(ا)) ياسر  ور�سي  السيد 

 16222 ( زيرارة) الواد  السالطنة  حي 

سيدي قاسم مغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ايت هماد جما1 عنوانه(ا))

الياسمين)) حي  (519 رقم) س  بلوك 

16222)سيدي قاسم مغرب

عنوانه(ا)) ياسر  ور�سي  السيد 

 16222 ( زيرارة) الواد  السالطنة  حي 

سيدي قاسم مغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)462.

1244I

STE FIACCOF 

 STZ ANABA PROMOTION

IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

 STZ ANABA PROMOTION

IMMOBILIERE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : بلوك 

1 رقم 6 بالد مقران سريج كناوة - 

31222 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.42323

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) ((2(2 شتنبر) ((5 في) املؤرخ 

 STZ ANABA PROMOTION حل)

ذات) شركة  (IMMOBILIERE

رتسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  درهم  (122.222
اإلجتماعي بلوك)1)رقم)6)بالد مقران)

فاس املغرب) (31222 (- سريج كناوة)

نتيجة لعدم تحقيق هدف الشركة و)

تراكم الخسائر.

و عين:

و) ادريس  ( توفيق) السيد(ة))

عنوانه(ا))فاس)32222)فاس املغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بلوك) وفي  ((2(2 شتنبر) ((5 بتاريخ)
(- بالد مقران سريج كناوة) (6 رقم) (1

31222)فاس املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (1( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)2)2)/637).

1245I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

 CENTRALE D›ACHAT

 MEDICALE -

CENTRAMEDIC
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

)6 شارع سيدي عبد الرحمان ، 

22)2)، الدار البيضاء املغرب

 CENTRALE D›ACHAT

 MEDICALE - CENTRAMEDIC

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: دار 

بوعزة كلم 5) طريق تزمور - - الدار 

البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.94613

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) ((2(2 21)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

قرر الشريك الوحيد توسيع النشاط)

االجتماعي للشركة بإضافة النشاط)

اردوات) لكل  بالتقسيط  التجارة  (:

الطبية املستعملة في الجراحة.

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

املقر) تحويل  الوحيد  الشريك  قرر 

دار) البيضاء) الدار  من  االجتماعي 

حي) إلى  تزمور  طريق  ((5 كلم) بوعزة 
العرجون) زنقة لحسن  املستشفيات 

رقم)1))من نفس املدينة.

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

على) موافقته  الوحيد  الشريك  قرر 

(-( )بالشكل التالي:) تفويت الحصص،)

 122 بقيمة) حصة  (((.((3 تفويت)

درهم للواحدة من طرف السيد لحلو)

علي لصالح السيد لحلو تمين.

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

السيد) تعيين  الوحيد  الشريك  قرر 

للشركة) جديد  كمسير  تمين،) لحلو 

إلى جانب السيد) ملدة غير محدودة،)

الشريك) تعطى  كما  ( علي.) لحلو 

الوحيد حق اإلمضاء)املنفرد لكل من)

السيد لحلو تمين و السيد لحلو علي.

قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

)صيغة)) الشريك الوحيد إعادة) ( قرر)

ذات) للشركة  ( ارسا�سي) ( النظام)

املسؤولية املحدودة و املصادقة على)

تم) كما  الجديد،) ارسا�سي  النظام 

عرضه من طرف املسيرين.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)

الذي) (:7 و) (6 (، (4 (، (3 رقم) بند 

الشريك) قرر  مايلي:) على  ينص 

و) (6 (،4 (،3 الوحيد تعديل الفصو1)

7)من النظام ارسا�سي وفقا للقررات)

ذة.
ّ
املتخ

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)6)7494.

1246I

FICAGEST

ZIDE ADVICE CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FICAGEST

 Q.I(SIDI(GHANEM(N°88 ETAGE

APPT(N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc

  ZIDE ADVICE CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار امزوغ 

القبلي دائرة لال تاكركوست والية 

الحوز مراكش  - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127143

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ZIDE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. ADVICE CONSULTING

مشورة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدعم والتطوير

املشورة القانونية والتنظيمية

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تاكركوست) لال  دائرة  القبلي  امزوغ 

 42222 (- ( مراكش) الحوز  والية 

مراكش املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (422 ( (: السيد طه حجاج)

بقيمة)42.222)درهم للحصة).

السيد عبد الصمد حجاج):))622 

حصة بقيمة)62.222)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
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السيد طه حجاج عنوانه(ا)))رقم)
65))حي تاركة سيدي مبارك)42222  

مراكش املغرب.
حجاج) الصمد  عبد  السيد 
تحناوت)) االداري  الحي  عنوانه(ا))

42222)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد طه حجاج عنوانه(ا)))رقم)
65))حي تاركة سيدي مبارك)42222 

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
13)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)55)116.

1247I

GHIZLANE DOUBLANE

STELLA CLEANER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة العبدي شارع محمد 
السادس ، 4222)، الجديدة املغرب
STELLA CLEANER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 N° 78 AV وعنوان مقرها اإلجتماعي
 MLY(SMAIL 1ER(ETG(EL(JADIDA

24000 - الجديدة ااملغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
17257

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (((
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STELLA CLEANER

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 SURVEILLANCES ET POINTAGE

.DES MARCHANDISES

 N° 72 AV(:(عنوان املقر االجتماعي

 MLY SMAIL 1ER ETG EL JADIDA

4222) -)الجديدة ااملغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: برحو) حسن  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) برحو  حسن  السيد 

شارع موالي عبد الحفيظ اقامة فهد)
 (4222 الجديدة) (14 رقم) ((2 عمارة)

الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) برحو  حسن  السيد 

شارع موالي عبد الحفيظ اقامة فهد)
 (4222 الجديدة) (14 رقم) ((2 عمارة)

الجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالجديدة) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)5472).

1242I

سامكو اوديت ش.م.م

PERMAVENTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سامكو اوديت ش.م.م

3) شارع الجيروند اقامة 222) 

سالليم B الطابق 4 رقم )1 ، 

2522)، الدار البيضاء املغرب

PERMAVENTURE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 45 زنقة 

عبد القادر مفتكر الطابق ) رقم 4  - 

2522) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

415339

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((212 تكتو8ر) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. PERMAVENTURE

االستراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

انتاج و تحويل و تجارة) و التصدير،)

املواد الفالحية،)السياحة البيئية.
زنقة) (45 (: عنوان املقر االجتماعي)
عبد القادر مفتكر الطابق)))رقم)4  - 

2522))الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: املالك) عبد  فرج  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: فيولين) بلينيي  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد فرج عبد املالك عنوانه(ا))

اقامة ادن ازالند دوار) (26 فيال رقم)

بوزنيقة) ((2222 اوالد مو�سى شراط)

املغرب.

عنوانه(ا)) فيولين  بلينيي  السيدة 

اقامة يدن اسالند جماعة الشراط)

2222))بوزنيقة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) فيولين  بلينيي  السيدة 

اقامة يدن اسالند جماعة الشراط)

2222))بوزنيقة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

1249I

GHIZLANE DOUBLANE

STOCK FEED INGREDIENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة العبدي شارع محمد 

السادس ، 4222)، الجديدة املغرب

 STOCK FEED INGREDIENTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار تكني 

طريق مراكش كلم 5  - 4222) 

الجديدة ااملغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

17255

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (24

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STOCK FEED INGREDIENTS

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 COMMERCIALISATION DES

 ADDITIFS ET PRODUITS A

.L’ALIMENTATION ANIMALE

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 (4222 -  5 تكني طريق مراكش كلم)

الجديدة ااملغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: رشيد) اكرزي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه(ا)) رشيد  اكرزي  السيد 

الجديد) البئر  مبروكة  164تجزئة 

4222))الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) رشيد  اكرزي  السيد 

الجديد) البئر  مبروكة  164تجزئة 

4222))الجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالجديدة) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)5471).

1252I

jamal(ait(hommad

نتوياج سيرفيس رحالي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

jamal(ait(hommad

 BLOC(C(N° 519 HAY(EL

 YASSMINE(SIDI(KACEM،

16000، SIDI(KACEM(MAROC

نتوياج سيرفيس رحالي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 

واحد رقم 929 حي جوهرة  - 16222 

سيدي قاسم مغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(26(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

نتوياج) (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

سيرفيس رحالي.

غرض الشركة بإيجاز):)مقاولة في)

اشغا1 النظافة.

عنوان املقر االجتماعي):)محل رقم)

واحد رقم)929)حي جوهرة))-)16222 

سيدي قاسم مغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (52 ( (: هللا) عبد  رحالي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 752 ( (: اضرب) فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) عبد هللا  رحالي  السيد 

حي جوهرة رقم)929  16222)سيدي)

قاسم مغرب.

السيدة فاطمة اضرب عنوانه(ا))

حي جوهرة رقم)929  16222)سيدي)

قاسم مغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة فاطمة اضرب عنوانه(ا))

حي جوهرة رقم)929  16222)سيدي)

قاسم مغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( قاسم) بسيدي  االبتدائية 

تحت رقم)-.

1251I

STE GEST CLA COM SARL

STE STRA SERVI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE GEST CLA COM SARL

 LOT DES FONCTIONNAIRES

 B5 3EME(ETAGE(AVE(MED(V

 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC

STE STRA SERVI SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

امانقيدار واكليم تنغير - 45222 

تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

269

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((1

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STRA SERVI SARL AU

و) -البناء) (: غرض الشركة بإيجاز)

االشغا1 املختلفة)

-نقل البضائع لحساب الغير

-اشغا1 الطرقات.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 45222 (- تنغير) واكليم  امانقيدار 

تنغير املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

122.222,22)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد مساعد ابراهيم)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مساعد ابراهيم عنوانه(ا))

 45222 دوار امانقيدار اميضر تنغير)

تنغير املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مساعد ابراهيم عنوانه(ا))

 45222 دوار امانقيدار اميضر تنغير)

تنغير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (14 بتاريخ) ( االبتدائية بتنغير)

2)2))تحت رقم)524.

125(I

STE FIACCOF 

STE  LASANEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

STE  LASANEL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 تجزئة 

عفيف عين عمير الطابف 1 رقم 4 - 

32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

64(47

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (2(

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

  STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LASANEL

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع)

نقل بين املدن

االستيراد و التصدير.

عنوان املقر االجتماعي):)13)تجزئة)

 - 4 1)رقم) عفيف عين عمير الطابف)

32222)فاس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: االدري�سي) ( السيد وليد عبد هللا)

522)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)

522)حصة) ( (: السيد يونس لحلو)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
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االدري�سي) ( عبد هللا) وليد  السيد 

عنوانه(ا))7زنقة غفساي حي االمل)4 

نرجس)32222)فاس املغرب.

 9 عنوانه(ا)) لحلو  يونس  السيد 

زنقة تهامي حرو�سي الشقة)12)اقامة)

سلمى حي بدر)32222)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

االدري�سي) ( عبد هللا) وليد  السيد 

عنوانه(ا))7زنقة غفساي حي االمل)4 

نرجس)32222)فاس املغرب

عنوانه(ا)) لحلو  يونس  السيد 

اقامة) (12 الشقة) حرو�سي  تهامي 

سلمى حي بدر)32222)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (13 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)2)2)/642).

1253I

إنسباير رسارش

INSPIRE RESEARCH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إنسباير رسارش

179 شارع املقاومة و شارع لوندر 

مرس سلطان ، 2142)، الدار 

البيضاء املغرب

Inspire Research شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 179 شارع 

املقاومة و شارع لوندر مرس سلطان 

- 2142) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

474637

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((5

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Inspire(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.Research
دراسات) (: بإيجاز) غرض الشركة 

السوق و استطالعات الرتي
دراسات اقتصادية.

عنوان املقر االجتماعي):)179)شارع)
املقاومة و شارع لوندر مرس سلطان)-)

2142))الدار البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: العزاوي) مراد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد مراد العزاوي عنوانه(ا))15 
زنقة عبد املجيد بن جلون املعارف)
ش6) 2352))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد مراد العزاوي عنوانه(ا))15 
زنقة عبد املجيد بن جلون املعارف)

ش6) 2352))الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
1254I

O.I.FI.COM  sarlau

 PHARMACIE L’ESPOIR
TEMARA sarlau

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

O.I.FI.COM  sarlau
ديار 3، عمارة 9، شقة 4، لغرابلية ، 

11262، سال املغرب
 PHARMACIE L’ESPOIR TEMARA

sarlau شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3465، حي 

املغرب العربي، املسيرة ) - 232)1 

تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132929

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 ماي) (14

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 PHARMACIE L’ESPOIR TEMARA

.sarlau

غرض الشركة بإيجاز):)صيدلية.

(،3465 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 -  ( املسيرة) العربي،) املغرب  حي 

232)1)تمارة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رتسما1  مبلغ 

5.522.222)درهم،)مقسم كالتالي:

 55.222 ( (: تمينة طويار) السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) طويار  تمينة  السيدة 
حاتم) زنقة  (3-13 رمضان) تجزئة 

الر8اط) (1172 قاسم) بئر  الطائي،)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) طويار  تمينة  السيدة 
حاتم) زنقة  (3-13 رمضان) تجزئة 

الر8اط) (1172 قاسم) بئر  الطائي،)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (14 بتاريخ) ( االبتدائية بتمارة)

2)2))تحت رقم)4147.

1255I

STE GEST CLA COM SARL

 STE AIT BOGAFER
TRAVAUX 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 AIT BOGAFER TRAVAUX

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تويت 

اكنيون تنغير - 45222 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

259

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((9

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AIT BOGAFER TRAVAUX SARL

و) -البناء) (: غرض الشركة بإيجاز)

االشغا1 املختلفة)

الخضراء) املساحات  -تهيئة 

(التشجير)

-بناء)او صيانة مسارات االتصا1 و)

انابيب املياه الصرف الصحي).

تويت) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اكنيون تنغير)-)45222)تنغير املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 42 ( (: اكوا1) مصطفى  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

)5)حصة) ( (: السيد امبارك اكوا1)

بقيمة)122)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مصطفى اكوا1 عنوانه(ا))

تنغير) (45222 تنغير) اكنيون  تويت 

املغرب.

عنوانه(ا)) اكوا1  امبارك  السيد 

تنغير) (45222 تنغير) اكنيون  تويت 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) اكوا1  امبارك  السيد 

تنغير) (45222 تنغير) اكنيون  تويت 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (22 بتاريخ) ( االبتدائية بتنغير)

2)2))تحت رقم)572.

1256I

STE FURAMIC SARL

STE COLINNOV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE FURAMIC SARL
زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب 

عمارة مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

3 ، 62222، وجدة املغرب

STE COLINNOV SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 327 

تجزئة بلحسين حي الزيتون زنقة 

بلفقيه بنصالح  - 62222 وجدة 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(5571

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2)2))تقرر حل) 25)غشت) املؤرخ في)

STE COLINNOV SARL))شركة ذات)

رتسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  درهم  (122.222

بلحسين) تجزئة  (327 اإلجتماعي)

(- ( حي الزيتون زنقة بلفقيه بنصالح)

لقلة) نتيجة  املغرب  وجدة  (62222

املوارد املالية وقلة التجر8ة في امليدان.

و عين:

و) شوراق  ( نزيه) السيد(ة))

الفتح) تجزءة  ملحلة  ظهر  عنوانه(ا))
وجدة)) (62222  (( رقم) ((9 زنقة ب)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 327 وفي) ((2(2 غشت) (25 بتاريخ)

زنقة) الزيتون  حي  بلحسين  تجزئة 

وجدة)) (62222 (- ( بنصالح) بلفقيه 

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((5 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2)2))تحت رقم)112).

1257I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

 STE AFRICA GREEN

ENERGY MANAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسما1 الشركة

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.1(

FES ، 30000، FES(MAROC

 STE AFRICA GREEN ENERGY

MANAGEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مزارع تيت 

مو�سى تومتن جماعة لعنصر إقليم 

صفرو - 31215 صفرو اململكة 

املغر8ية.
رفع رتسما1 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.((55

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((2(2 شتنبر) (15 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما1  رفع 

من) تي  درهم») (1.(22.222»

 1.522.222» إلى) درهم») (322.222»

تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

نقدية تو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
9))شتنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

2)2))تحت رقم)454.

1252I

AIT RAZOUK  MOULOUD  

 SOCIETE  AFRAH EL   
MANDOUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AIT(RAZOUK  MOULOUD
 N 14  2 EME(ETAGE  AV

 YOUSSEF(IBN(TACHFINE  SETTI
 MASSOUDA(SEFROU ، 31000،

SEFROU Maroc
 SOCIETE  AFRAH(EL   

MANDOUR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 122 بلوك 
9 تجزئة بئر انزران بنصفار صفرو  - 

31222 صفرو املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3227
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE  AFRAH EL ( ( ( (:

.MANDOUR
تموين) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الحفالت االستراد والتصدير اشغا1)

مختلفة.
عنوان املقر االجتماعي):)122)بلوك)
9)تجزئة بئر انزران بنصفار صفرو))-)

31222)صفرو املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: ( تعيسات) الياس  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد انس تعيسات):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الياس تعيسات عنوانه(ا))

السالم) شارع  غشت  (14 مدرسة)

النرجيس افاس)32122)فاس املغرب.

عنوانه(ا)) تعيسات  انس  السيد 

15)طريق ندىى شارع السالم نرجيس)

افاس)32122)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الياس تعيسات عنوانه(ا))

السالم) شارع  غشت  (14 مدرسة)

النرجيس افاس)32122)فاس املغرب

عنوانه(ا)) تعيسات  انس  السيد 

15)طريق ندىى شارع السالم نرجيس)

افاس)32122)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)))شتنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

2)2))تحت رقم)2)2)/126.

1259I

ACCOMPT CONSULTING

S ET Y TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING

 BD(MOHAMED(ABDOU(N° 18

 BIS(RESIDENCE(HAMZA 3EME

 ETAGE(BUREAU(N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA(MAROC

S ET Y TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

سيدي يحيى تجزئة تكدا1 رقم 129 

محل وجدة - 62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

34929
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 فبراير) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 S ET Y(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مكان) تي  في  املصاحبة  غير  ارمتعة 

نيابة عن اآلخرين

مقاو1 النقل الوطني والدولي

استيراد وتصدير.

طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 129 سيدي يحيى تجزئة تكدا1 رقم)

محل وجدة)-)62222)وجدة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 S(ET(Y(TRANS(:((1.000(الشركة

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 S(ET(Y(TRANS(:(1000(الشركة(

بقيمة)122.222)درهم.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) مركوم  ياسين  السيد 
  16 رقم) السعدي  املالك  عبد  زنقة 

62222)وجدة املغرب.

 2 السيد سعيد شليح عنوانه(ا))
زنقة الزهراء))62222)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) مركوم  ياسين  السيد 
 16 رقم) السعدي  املالك  عبد  زنقة 

62222)وجدة املغرب

 2 السيد سعيد شليح عنوانه(ا))
زنقة الزهراء))62222)وجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (29 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2)2))تحت رقم)942.

1262I

GHIZLANE DOUBLANE

STE AMKAY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE

رقم 5 عمارة العبدي شارع محمد 

السادس ، 4222)، الجديدة املغرب

STE AMKAY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 RUE 67 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 AZIZ(BELLAL 2EME(ETG(N° 3

MAARIF - 27000 الدار البيضاء 

ااملغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

473211

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) (31

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMKAY

 STATION(:(غرض الشركة بإيجاز

.DE SERVICES

 RUE 67 (: عنوان املقر االجتماعي)

 AZIZ BELLAL (EME ETG N° 3

البيضاء) الدار  (MAARIF - (7222

ااملغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيدة كريمة مسامح)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة كريمة مسامح عنوانه(ا))
سيدي) فرج  اوالد  االداري  الحي 

اسماعيل)4222))الجديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) احمد  رفالية  السيد 
سيدي) فرج  اوالد  االداري  الحي 

اسماعيل)4222))الجديدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2)2))تحت رقم)-.

1261I

سامكو اوديت ش.م.م

ELITE EDUCATION GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سامكو اوديت ش.م.م
3) شارع الجيروند اقامة 222) 
سالليم B الطابق 4 رقم )1 ، 
2522)، الدار البيضاء املغرب

 ELITE EDUCATION GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 45 زنقة 
عبد القادر مفتكر الطابق ) رقم 4  - 

2522) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

417527
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((212 تكتو8ر) ((6
املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ELITE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.EDUCATION GROUP
االستراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
للدراسة) الوسيط  التصدير،) و 

بالخارج،االستشارة.
زنقة) (45 (: عنوان املقر االجتماعي)
عبد القادر مفتكر الطابق)))رقم)4  - 

2522))الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: كما1) التغزوتي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: ريان) التغزوتي  ( ( السيد)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد التغزوتي كما1 عنوانه(ا))

 (2222 زنقة ابو الفيض املصري) (3

الدار البيضاء)املغرب.

السيد)))التغزوتي ريان عنوانه(ا))3 

زنقة ابو الفيض املصري ط)7)ش)5) 

2222))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد التغزوتي كما1 عنوانه(ا))

 (2222 زنقة ابو الفيض املصري) (3

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

126(I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE OPEN STORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS

 N°607 LOT(BELMEJJAD(AL

 MASSAR(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

STE OPEN STORE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

كماسة املحاميد رقم 2 مكرر اسيال - 

42222 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.95529
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((2(2 يونيو) (32 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ رتسمالها) ( (STE OPEN STORE

مقرها) وعنوان  درهم  (92.222

املحاميد) كماسة  شارع  اإلجتماعي 
رقم)2)مكرر اسيال)-)42222)مراكش)

نشاط) توقف  (: (1 نتيجة  املغرب 

الشركة.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

مكرر اسيال) (2 كماسة املحاميد رقم)

- 42222)مراكش املغرب.)

و عين:

و) الخليل  ( ( عمر) السيد(ة))

 12 رقم) لحرش  تجزئة  عنوانه(ا))

(ة)) 42222)مراكش املغرب كمصفي)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((5 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2)2))تحت رقم)115753.

1263I

FINANCES.NET

 ETS MORAN MARCELLO
CIES

إعالن متعدد القرارات

FINANCES.NET

 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI(TEMARA ، 12000،

TEMARA MAROC

   ETS MORAN MARCELLO CIES

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

 Lot 4 :وعنوان مقرها االجتماعي

 El(Menzeh(Temara - 12000

.TEMARA MAROC

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

2)2))تم اتخاذ) )2)يوليوز) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
رفع راس ما1 الشركة بمبلغ مائتين و)

 (22222) ثمان وثمانون الف درهم)

و) مليون  بمبلغ  ليصبح  درهم)،)

(درهم) درهم) الف  وثمانون  ثمان 

1222222))عن طريق ديون الشركاء)

تجاه الشركة كل حسب) ( املستحقة)

نسبة مشاركته بالراس ما1 االصلي

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

و) مائتين  بمبلغ  املا1  راس  خفض 

 (22222) ثمان وثمانون الف درهم)

املتراكمة) الخسائر  الغاء) و  درهم))

بنفس املبلغ لتبقى قيمة راس املا1)

كما كانت اي ثمان مئة الف درهم,)

عملية رفع راس) ( -بهذا اقر الشركاء)

املا1 و خفضه إللغاء)الخسائر))بمبلغ))

درهم) الف  وثمانون  ثمان  و  مائتين 

حيث اصبح نهائي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
راس ما1 الشركة هو)222222)درهم)

كما هو,

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (29 بتاريخ) ( بالر8اط) التجارية 

2)2))تحت رقم))12652.

1264I

 MOGADOR(موكادور تسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

اد نأوم اموبيليي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موكادور تسيست آند سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم ) حي باب دكالة شارع واد 

املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 44222، 

الصويرة املغرب

اد نأوم امو8يليي  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 
التجاري رقم 92 سوق تربعاء تكرض 
إقليم الصويرة  - 44222 الصويرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5429

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)اد نأوم)

امو8يليي).
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري)
مقاو1 في اشغا1 املختلفة و البناء)

تاجر بصفة عامة).
املحل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
التجاري رقم)92)سوق تربعاء)تكرض)
الصويرة) (44222 (- ( إقليم الصويرة)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) اكزمير  احمد  السيد 
الرابع) الشطر  البحيرة  تجزئة  (121

الصويرة))44222)الصويرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) اكزمير  احمد  السيد 
الرابع) الشطر  البحيرة  تجزئة  (121

الصويرة))44222)الصويرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالصويرة) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)41).

1265I

STE FURAMIC SARL

 STE OTTO BRENNER SARL

A/U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL

زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب 

عمارة مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

3 ، 62222، وجدة املغرب

 STE OTTO BRENNER SARL A/U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ال�سي 

لخضر طريق تازة الزنقة ب 32 

رقم 97 الطابق 1  - 62222 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

33547

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((219 فبراير) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OTTO BRENNER SARL A/U

غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)

واملستعملة) الجديدة  السيارات 

..التصدير واالستيراد.

عنوان املقر االجتماعي):)حي ال�سي)

رقم) (32 لخضر طريق تازة الزنقة ب)

97)الطابق)1  - 62222)وجدة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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السيد هوب يحي)):))1.222)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) عنوانه(ا)) ( يحي) السيد هوب 

وجدة)) (62222 ( درار) بني  القديم 

املغرب).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حي) عنوانه(ا)) ( يحي) السيد هوب 

وجدة)) (62222 ( درار) بني  القديم 

املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تبريل) (15 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

219))تحت رقم)1))1.

1266I

AIT RAZOUK  MOULOUD  

 SOCIETE JSA TRANS SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AIT(RAZOUK  MOULOUD

 N 14  2 EME(ETAGE  AV

 YOUSSEF(IBN(TACHFINE  SETTI

 MASSOUDA(SEFROU ، 31000،

SEFROU Maroc

 SOCIETE JSA TRANS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7) شارع 

عمان حي مسيلة بهاليل صفرو - 

31222 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3219

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (14

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE JSA TRANS SARL AU

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

.التصدير) .اشغا1 مختلفة) البضائع)

و االستراد.

7))شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

(- صفرو) بهاليل  مسيلة  حي  عمان 

31222)صفرو املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد امين بدكارة):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

بدكارة) امين  محمد  السيد 

اغبالو) اشكاكة  دوار عين  عنوانه(ا))

اقورار صفرو)31222)صفرو املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بدكارة) امين  محمد  السيد 

اغبالو) اشكاكة  دوار عين  عنوانه(ا))

اقورار صفرو)31222)صفرو املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بصفرو))بتاريخ)21)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)2)2)/193.

1267I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE S3P SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

شارع محمد الخامس رقم 23 

الطابق الثاني خنيفرة ، 54222، 

خنيفرة املغرب

STE S3P SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 11 

مكر رقم 14 حي السيري خنيفرة - 

54222 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3521

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) (31

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.S3P SARL

تشغا1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اللحامة)،ارعما1 املختلفة والتشاور.

 11 زنقة) (: عنوان املقر االجتماعي)

(- خنيفرة) السيري  حي  (14 رقم) مكر 

54222)خنيفرة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد انس اوغبا1)):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: السيد عكاوي املصطفى)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( اوغبا1) انس  السيد 

مريرت) (54222 مريرت) هند  تجزئة 

املغرب.

السيد عكاوي املصطفى عنوانه(ا))
61)حي لسيري خنيفرة) رقم) (17 زنقة)

54222)خنيفرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( اوغبا1) انس  السيد 

مريرت) (54222 مريرت) هند  تجزئة 

املغرب.

املصطفى))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) عكاوي  ( ( ( ( ( ( ( السيد)
عنوانه(ا))زنقة)17)رقم)61)حي لسيري)

خنيفرة)54222)خنيفرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة))بتاريخ)22)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)62).

1262I

شركة تلتيرفيد ش.م.م

STE MOULIMA MARBRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة تلتيرفيد ش.م.م

زنقة 21 رقم )2 حي النجاح 

خنيفرة، 54222، خنيفرة املغرب

STE MOULIMA MARBRE   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

تمهروق   لهري 54222 خنيفرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3499

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.  MOULIMA MARBRE

غرض الشركة بإيجاز):)استخراج)

الرخام و اشغا1 مختلفة.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

خنيفرة) (54222 لهري) ( ( تمهروق)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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 1.222 ( (: تجمي) مبارك  السيد 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) تجمي  مبارك  السيد 
 54222 ( السيري) (22 حي النجد رقم)

خنيفرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) تجمي  مبارك  السيد 
 54222 ( السيري) (22 حي النجد رقم)

خنيفرة املغرب
السيد املصطفى تشبار عنوانه(ا))
فالح فارة) حي الرجاء) (1 رقم) (6 زنقة)

54222)خنيفرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة))بتاريخ)22)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)2)/57).

1269I

إئتمانية رزقي)«ذ.رزقي هشام»)محاسب معتمد

 SOCIETE SOUKNA AL
ABRAJ

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

إئتمانية رزقي «ذ.رزقي هشام» 
محاسب معتمد

رقم 17 شقة 15 زنقة انتسيرابي ، 
52222، مكناس املغرب

 SOCIETE SOUKNA AL ABRAJ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم ب 

27 رياض الزيتون   52222 مكناس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52965

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (14
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE SOUKNA AL ABRAJ

الترويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
العقاري

رقم ب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
52222)مكناس) ( ( رياض الزيتون) (27

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد الودغيري احمد)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الودغيري احمد عنوانه(ا))
  ( مرجان) مرجان  جنان  (132 رقم)

52222)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الودغيري احمد عنوانه(ا))
  ( مرجان) مرجان  جنان  (132 رقم)

52222)مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

14)تكتو8ر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)43)3.

1272I

إئتمانية رزقي)«ذ.رزقي هشام»)محاسب معتمد

SOCIETE BE LOUZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانية رزقي «ذ.رزقي هشام» 

محاسب معتمد
رقم 17 شقة 15 زنقة انتسيرابي ، 

52222، مكناس املغرب

SOCIETE BE LOUZ شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 
7 عمارة رقم 1 اقامة حدائق البديع 
طريق عين الشقف - ))361 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
63261

 (6 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 غشت)
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE BE LOUZ
انتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتسويق املنتوجات الفالحية.
عنوان املقر االجتماعي):)شقة رقم)
اقامة حدائق البديع) (1 7)عمارة رقم)
فاس) (361(( (- طريق عين الشقف)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: انيس) السيد بورقادي 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بورقادي انيس عنوانه(ا))
1)))زنقة باب العرفان ط)3)ش)2)حي)
راسين))2122))الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بورقادي انيس عنوانه(ا))
1)))زنقة باب العرفان ط)3)ش)2)حي)
راسين))2122))الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2)2))تحت رقم)65)).

1271I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية)

الحمراء

TONNAGE TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 66)) ، 72222، 

العيون املغرب

TONNAGE TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : مدينة 

الوحدة الشطر الثاني رقم 52)ه - 

72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

33(77

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) ((9

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TONNAGE TRANS

نقل) (: (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االمتعة دون املرافقة

نقل االرساليات

نقل البضائع لالغيار

االستراد والتصدير

وكل االنشطة ذات الصلة بغرض)

الشركة

مدينة) (: (: عنوان املقر االجتماعي)

(- 52)ه) الثاني رقم) الوحدة الشطر 

72222)العيون املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ياسين كم كم):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
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 522 ( (: زروالي) بيب  اعلي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) كم  كم  ياسين  السيد 

رقم) الثاني  الشطر  ( الوحدة) مدينة 

52)ه))72222)العيون املغرب.

السيد اعلي بيب زروالي عنوانه(ا))

رقم) الثاني  الشطر  ( الوحدة) مدينة 

52)ه))72222)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) كم  كم  ياسين  السيد 

رقم) الثاني  الشطر  ( الوحدة) مدينة 

52)ه))72222)العيون املغرب

السيد اعلي بيب زروالي عنوانه(ا))

رقم) الثاني  الشطر  ( الوحدة) مدينة 

52)ه))72222)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ))2)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)2)/7)3).

127(I

STE FURAMIC SARL

 STE AZIZI LUXE VOITURES

SARL A/U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL
زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب 

عمارة مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

3 ، 62222، وجدة املغرب

 STE AZIZI LUXE VOITURES

SARL A/U  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق تازة 

تجزئة العامري رقم 7  - 62222 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31469

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((217 شتنبر) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 AZIZI LUXE VOITURES SARL

. A/U

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

..التصدير) املستعملة) السيارات 

واالستيراد).)التجارة بصفة عامة).

طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تازة تجزئة العامري رقم)7  - 62222 

وجدة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: هناء) عزيزي  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( هناء) عزيزي  السيدة 

وجدة) (62222 ( حي السالم بني درار)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( هناء) عزيزي  السيدة 

وجدة) (62222 ( حي السالم بني درار)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((2 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

217))تحت رقم)1145.

1273I

ZOHASI SAHARA

STE AGORA TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ZOHASI SAHARA

193 شارع مزوار، حي الفتح، 

العيون، 72222، العيون املغرب

 STE AGORA TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوحدة بلوك E رقم 1)9 - 7222 

العيون املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(2(67

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((2(2 تكتو8ر) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):

اسماعيل) (ة)) السيد) تفويت 

1.222)حصة اجتماعية من) كرماط)

(ة)) السيد) ( 122)حصة لفائدة) تصل)

تكتو8ر) (26 بتاريخ) كرماط  جويدة 

.(2(2

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)13)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)2)2)/432).

1274I

FMCOMPTA - Comptable Agréé

YOU›ART شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FMCOMPTA - Comptable(Agréé

 Basma 1, GH5, Imm 26,

 Appt(n°6 Ain(Sebaa ، 20250،

Casablanca Maroc

شركة YOU›ART شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الهدى الزنقة 2 الرقم 3) سيدي 

مومن - 2422) الدارالبيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.416591
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)32)شتنبر)2)2))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 (3 الرقم) (2 الزنقة) الهدى  «تجزئة 
سيدي مومن)-)2422))الدارالبيضاء)
املغرب»)إلى)«)7)تجزئة ارمان املحل)7 
سيدي مومن)-)2422))الدارالبيضاء))

املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 
 74959( رقم) تحت  ((2(2 تكتو8ر)

.((3225(

1275I

MOROCCAN CONSULTING CENTER

كلوبال كرو أنستيتوت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MOROCCAN CONSULTING
CENTER

 Bureau(N°1 Rés. Khadija
 N°65 Rue(Loubnane- Bureau
 N°1 Rés. Khadija(N°65 Rue

 Loubnane-، 14000، KENITRA
MAROC

كلو8ا1 كرو تنستيتوت شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املكتب 

رقم 6 الطابق التاني رقم ))3 شارع 
محمد الخامس - 14222 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56569

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((2(2 يناير) (13
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:



عدد)5635 - 11)ر8يع ارو1))144 )2))تكتو8ر)2)2))الجريدة الرسمية   14572

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
:)كلو8ا1) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

كرو تنستيتوت.
(- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استشارات التسيير.
العروض) املهرجانات  مقاو1  (-

الفنية و التضاهرات
-)التكوين املستمر.

املكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
))3)شارع) الطابق التاني رقم) (6 رقم)
القنيطرة) (14222 (- محمد الخامس)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ز8ط محمد سالم):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
سالم) محمد  ز8ط  السيد 
623))تجزئة لوفالون) عنوانه(ا))رقم)

14222)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
سالم) محمد  ز8ط  السيد 
623))تجزئة لوفالون) عنوانه(ا))رقم)

14222)القنيطرة املغرب
عنوانه(ا)) هاجر  ز8ط  السيدة 
 14222 لوفالون) تجزئة  ((623 رقم)

القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بالقنيطرة)

رقم)-.
1276I

بولس4كوم

بولس4كوم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بولس4كوم
شارع محمد السادس، إقامة 

شمس، بلوك 3 ، شقة 7 ، 92222، 

طنجة املغرب

بولس4كوم شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد السادس، إقامة شمس، 

بلوك 3 ، شقة 7 - 92222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

122457

 12 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  ((2(2 شتنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بولس4كوم.

التواصل) (: غرض الشركة بإيجاز)

النشر والصحافة واإلعالم) (/ وارنباء)

/)تنظيم ارحداث)/)صناعة الترفيه.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

محمد السادس،)إقامة شمس،)بلوك)

3)،)شقة)7 - 92222)طنجة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رتسما1  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (122 ( (: السيد رضا بنيس)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

(،12 السيد رضا بنيس عنوانه(ا))

زنقة تحمد الطيب العلج،)حي ارمل،)

ملعب الخيل)32212)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

(،12 السيد رضا بنيس عنوانه(ا))
زنقة تحمد الطيب العلج،)حي ارمل،)

ملعب الخيل)32212)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تكتو8ر) (25 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)-.

1277I

ZOHASI SAHARA

STE FAOUZI PESCA-

BELKASSEM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ZOHASI SAHARA

193 شارع مزوار، حي الفتح، 

العيون، 72222، العيون املغرب

STE FAOUZI PESCA-

BELKASSEM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي سوق 

ملخاخ زنقة تاخو رقم 25 شقة 24 - 

72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

332(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 شتنبر) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FAOUZI PESCA-BELKASSEM

الصيد) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
البحري

-)تجهيز وتجميد وتصدير املأكوالت)

البحرية.

-)تي نشاط مرتبط بالصيد والبحر)

بشكل عام.

الطازجة) ارسماك  تجارة  (-

واملجمدة)،)استيراد وتصدير.

املأكوالت) منتجات  جميع  -نقل 

البحرية ومشتقاتها بجميع تشكالها.

وتصدير) و8يع  وشراء) صيد  (-

ارسماك الطازجة تو املجمدة.
سوق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 -  24 25)شقة) ملخاخ زنقة تاخو رقم)

72222)العيون املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) عبدهللا  لنصار  السيد 
زنقة تنجداد رقم))4 222)7)السمارة)

املغرب.

حي) السيد فوزي عمار عنوانه(ا))
 73222  25 رقم) (21 زنقة) الرحمة 

الداخلة املغرب.

عنوانه(ا)) بلقاسم  حسن  السيد 
حي الفيالت فم الواد)72222)العيون)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) عبدهللا  لنصار  السيد 
زنقة تنجداد رقم))4 222)7)السمارة)

املغرب

عنوانه(ا)) بلقاسم  حسن  السيد 
حي الفيالت فم الواد)72222)العيون)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

14)شتنبر) االبتدائية بالعيون))بتاريخ)

2)2))تحت رقم)2)2)/)15).

1272I

مكتب املحاسبة

DELICE D OR
إعالن متعدد القرارات

مكتب املحاسبة

16 زنقة سال السعادة ) ، 15222، 

الخميسات املغرب

DELICE D OR «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»



14573 الجريدة الرسميةعدد)5635 - 11)ر8يع ارو1))144 )2))تكتو8ر)2)2)) 

وعنوان مقرها االجتماعي: 3) شارع 

امبارك البكاي  - 15222 الخميسات 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(6749

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)12)تكتو8ر)2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

من) اجتماعية  حصة  (1222 تفويت)

طرف) من  للحصة  درهم  مائة  فئة 

السيدة) لفائدة  مراد  حاذري  السيد 

نجاة اعتابو

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

كوكيلة) اعتابو  نجاة  السيدة  تعيين 

وحيدة للشركة مع جميع الصالحيات)

بعد استقالة السيد حاذري مراد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام ارسا�سي التالية:)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

الحصص

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

الرتسما1

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ) ( بالخميسات) االبتدائية 

تكتو8ر)2)2))تحت رقم)1126.

1279I

sté METAMEN SARL AU

METAMEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sté METAMEN SARL AU

شارع الزرقطوني عمارة )3 شقة 

9) الطابق االو1 ، 92222، طنجة 

املغرب

METAMEN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الزرقطوني عمارة )3 شقة 9) 

الطابق االو1 - 92222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
122721

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (14
مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.METAMEN
تشغا1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
النجارة الخشبية و الحديدية ونجارة)

ارملنيوم
تشغا1 البناء)املختلفة

تشغا1 البناء)والتصميم.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 (9 شقة) (3( عمارة) الزرقطوني 
الطابق االو1)-)92222)طنجة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: تجاج) حسين  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) تجاج  حسين  السيد 
 (5 العرفان باب ارندلس مجموعة)
طنجة) (92222  121 رقم) (5 عمارة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) تجاج  حسين  السيد 
 (5 العرفان باب ارندلس مجموعة)
طنجة) (92222  121 رقم) (5 عمارة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تكتو8ر) (29 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2)2))تحت رقم)34632).

1222I

FOUZMEDIA

O’FIT SARL.AU

عقد تسيير حر رصل تجاري)(ارشخاص)

الطبيعيون)

عقد تسيير حر رصل تجاري

O’FIT››SARL.AU››

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 

السيد(ة))) تعطى  ((2(2 يوليوز) (13

للبطاقة) (ة)) الحامل) ( الزعيمي) ( الهام)

املسجل بالسجل) (--- ( ( الوطنية رقم)

التجاري)3))42)باملحكمة االبتدائية)

بالقنيطرة حق التسيير الحر لألصل)

التجاري الكائن ب))6))شارع يعقوب)

 14222  -  1 رقم) متجر  املنصور 

سمير)) للسيد(ة)) املغرب  القنيطرة 

بودركة الحامل)(ة))للبطاقة الوطنية)

 (3 1)سنة تبتدئ من) )---))ملدة) ( رقم)

يوليوز) ((( و تنتهي في) ((2(2 يوليوز)

  6.222 شهري) مبلغ  مقابل  ((2(1

درهم.

1221I

MATIRIO-OB

MATIRIO-OB

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MATIRIO-OB

 N° 14 ANCIEN(SOUK 2 ETG

 BLOC(D(RUE 21 AOUT ،

25000، khouribga(MAROC

MATIRIO-OB شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 14 

سوق قديم الطابق ) بلوك د زنقة 

1) غشت - 5222) خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6617

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MATIRIO-OB

بإيجاز) الشركة  غرض 

غيار) قطع  و8يع  شراء) التجارة  ( (:

اإلطارات+استيراد و تصدير.

عنوان املقر االجتماعي):)الرقم)14 

بلوك د زنقة) (( سوق قديم الطابق)

1))غشت)-)5222))خريبكة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: بنزيان) عثمان  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) بنزيان  عثمان  السيد 

 5 43/اش) الرقم) املسيرة  تجزئة 

برشيد) الدروة  السفلي  الطابق 

6122))برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) بنزيان  عثمان  السيد 

 5 43/اش) الرقم) املسيرة  تجزئة 

برشيد) الدروة  السفلي  الطابق 

6122))برشيد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)14)تكتو8ر)

2)2))تحت رقم)722.

122(I
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Medbelghazi(services

ميد بلغازي للخدمات
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Medbelghazi(services

IMM(N°597 REZ-DE-

 CHAUSSEE QUARTIER EL

 AYACHI. TIFLET ، 15400،

TIFLET MAROC

ميد بلغازي للخدمات شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 597 

الطابق السفلي حي العيا�سي, تيفلت 

- 15422 تيفلت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

172

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((2(2 تكتو8ر) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

ميد) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بلغازي للخدمات.

شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تسيير مقهى و بيع املواد الغدائية.

عنوان املقر االجتماعي):)رقم)597 

الطابق السفلي حي العيا�سي,)تيفلت)-)

15422)تيفلت املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) بلغازي  محمد  السيد 

السعادة) حي  مونيك  تجزئة 

الخميسات) (152(2 الخميسات)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) بلغازي  محمد  السيد 

السعادة) حي  مونيك  تجزئة 

الخميسات) (152(2 الخميسات)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

27)تكتو8ر) االبتدائية بتيفلت))بتاريخ)

2)2))تحت رقم)172.

1223I

second negre

KORMAR TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

second negre

حي املسيرة 1 تمارة ، 11222، تمارة 

املغرب

KORMAR TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم )42 

تجزئة اوالد مطاع سكتور 1 تمارة - 

222)1 تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132555

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 يوليوز) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KORMAR TRANS

مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لنقل البضائع للغير.
عنوان املقر االجتماعي):)رقم))42 

(- تمارة) (1 تجزئة اوالد مطاع سكتور)

222)1)تمارة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد بالوي عبد املجيد):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

املجيد) عبد  بالوي  السيد 

عنوانه(ا))تجزئة)4))هكتار سكتور)) 
رقم)4))تمارة)222)1)تمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

املجيد) عبد  بالوي  السيد 

عنوانه(ا))تجزئة)4))هكتار سكتور)) 
رقم)4))تمارة)222)1)تمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (31 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية 

2)2))تحت رقم)3245.

1224I

SOCIETE FICOMAN

 SOCIETE IRRIGATION
OUMANNI SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE FICOMAN

 RUE SAFI REIDANCE AIDA

 APPT 7 2 ET(E(ETAGE( VN)

 meknes، 50000، Meknes

MAROC

 SOCIETE IRRIGATION

OUMANNI SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

سيدي املخفي تزرو - 53122 ازرو 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1365

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((2(2 غشت) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE IRRIGATION (:

.OUMANNI SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):)-)بيع مواد)

ومنتجات تر8ية املوا�سي
-)بيع وتركيب معدات الري

-)املتاجرة.

مركز) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ازرو) (53122 (- تزرو) املخفي  سيدي 

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رتسما1 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: اومني) لحسن  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) اومني  لحسن  السيد 

املخفي) سيدي  املركز  عدي  سيدي 

53122)ازرو املغرب.

والعائلية) الشخصية  ارسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) اومني  لحسن  السيد 

املخفي) سيدي  املركز  عدي  سيدي 

53122)ازرو املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (11 بتاريخ) ( بازرو) االبتدائية 

2)2))تحت رقم)125.

1225I
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املحكمة التجارية بالرباط
مصلحة كتابة الضبط

قسم معالجة صعو8ة املقاولة
التصفية القضائية لشركة فوكا1 

بيالنغ
ملف رقم : 219/2323/41)

بيان بإيداع قائمة ديون ارجراء
(املادة 2)7 من مدونة التجارة)

املعنيين) ارجراء) علم  في  ليكن 
لشركة) القضائية  التصفية  بديون 

فوكا1 بيالنغ.
 7(2 تنه تطبيقا ملقتضيات املادة)
من مدونة التجارة قد تم إيداع قائمة)
بكتابة الضبط شعبة) ديون ارجراء)
صعو8ات املقاولة باملحكمة التجارية)

بالر8اط.
كل) على  يجب  عليه  بناء) وتنه 
تجير لم تتم اإلشارة إلى كل تو بعض)
يرفع) تن  القائمة  هذه  في  دينه  من 
داخل) املختصة  املحكمة  إلى  دعواه 
تجل شهرين من تاريخ نشر القائمة)
طائلة) تحت  الرسمية  بالجريدة 

سقوط حقه في املنازعة.
عن رئيس كتابة الضبط

112

املحكمة التجارية بالر8اط
 شعبة معالجة صعو8ة املقاولة

ملف تسوية قضائية لشركة تيبو 
ايديت

ملف رقم 2/7)2)
حساب رقم : 39

إشعار
عن) الصادر  الحكم  بمقت�سى 
بتاريخ بالر8اط  التجارية   املحكمة 

2)تكتو8ر)2)2).
ملف تجاري رقم)7)/2/2316)2).

حكم رقم)2).
اإلنقاذ) مسطرة  بتحويل  الحكم 
إلى) ايديت  تيبو  لشركة  املفتوحة 
بالسجل) املسجلة  قضائية.) تسوية 
التجاري باملحكمة التجارية بالر8اط)
رقم)43577.)الكائن عنوانها ب)4)زنقة)

واد بهت تكدا1 الر8اط.

جميلة) السيدة  على  اإلبقاء) مع 
والسيدة) منتدبا  قاضيا  السعدي 
صباح سيميل قاضيا منتدبا بالنيابة.
حسون) الرحيم  عبد  والسيد 
سنديكا عنوانه شارع الحسن الثاني)
ومحمد السادس عمارة النخيل رقم)

16)ب تمارة.
باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع)

هو)9))تكتو8ر)219).
الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه،)
املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 
املطلو8ة مرفقة بالوثائق وذلك داخل)
تجل شهرين ابتداء)من تاريخ نشر هذا)
اإلشعار بالجريدة الرسمية مع تمديد)
هذا ارجل بشهرين بالنسبة للدائنين)
املغر8ية) اململكة  خارج  القاطنين 
من مدونة) (7(2 و) (524 طبقا للمواد)

التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

113

املحكمة التجارية بالر8اط
ملف رقم : 2/32)2)
حساب رقم : 642)

الطرف ارو1):
البطاقة) رقم  امينة  جوريو 
التعريف الوطنية):)A342516)مغربي)

الجنسية.
الطرف الثاني):

 PHARMACIE JORIO شركة)
مسيرها) (TEMARA SARL AU
مغر8ية) امينة  جوريو  القانوني 

الجنسية.
االصل التجاري):)صيدلية.

 ( رقم) (1319 عمارة) (: العنوان)
تجزئة الوفاق تمارة.

رقم السجل التجاري):))2372.
بمصلحة) التعرضات  وستقبل 
التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 
 (15) بالر8اط إلى غاية خمسة عشر)

يوما من صدور اإلعالن الثاني.)
اإلعالن الثاني

رئيس مصلحة السجل التجاري

5 مكرر

املحكمة التجارية بالر8اط
ملف رقم : 2/34)2)
حساب رقم : 714)

الطرف ارو1):
البطاقة) رقم  بوعجاجة  امينة 
  A144994 (: الوطنية) التعريف 

مغر8ية الجنسية.
الطرف الثاني):

 ECOLE PRIVE BAYT شركة)
مسيرتها) (AL HIKMA SARL AU

القانونية))امينة بوعجاجة.
E)سكتور) املقر االجتماعي):)تجزئة)

3)تجزئة)52)حي املغرب العربي تمارة
االصل التجاري):)مدرسة خاصة.

العنوان):)تجزئة)E)سكتور)3)تجزئة)
52)حي املغرب العربي تمارة.

)رقم السجل التجاري):))2596.
بمصلحة) التعرضات  وستقبل 
التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 
 (15) بالر8اط إلى غاية خمسة عشر)

يوما من صدور اإلعالن الثاني.)
اإلعالن الثاني

رئيس مصلحة السجل التجاري

6 مكرر

املحكمة التجارية بالر8اط
ملف رقم : 2/35)2)
حساب رقم : 716)

الطرف ارو1):
البطاقة) رقم  بنسودة  كنزة 
التعريف الوطنية):)C67669))مغر8ية)

الجنسية.
الطرف الثاني):

سمية شريف الكتاني رقم البطاقة)
التعريف الوطنية)A721547)مغر8ية)

الجنسية.
االصل التجاري):)صيدلية.

العنوان):)الر8اط اكدا1 شارع ابن)
سينا عمارة رقم)33)محل رقم)).

رقم السجل التجاري):)47276.
بمصلحة) التعرضات  وستقبل 
التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 
 (15) بالر8اط إلى غاية خمسة عشر)

يوما من صدور اإلعالن الثاني.)

اإلعالن الثاني
رئيس مصلحة السجل التجاري

7 مكرر

املحكمة التجارية بالر8اط

ملف رقم):)2)/2)2)

حساب رقم):)593)

الطرف ارو1):

تنس جعداني رشدي،)رقم بطاقة)

التعريف الوطنية):)F3376(2)مغربي)

الجنسية.

الطرف الثاني):

 PHARMACIE EL شركة)

BASMA SANTE SARL AU)مسيرها)

القانوني تنس جعداني رشدي مغربي)

الجنسية.

ارصل التجاري):)صيدلية.

العنوان):)تجزئة خالد)5)4)تمارة.

رقم السجل التجاري):))7364.

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

 (15) بالر8اط إلى غاية خمسة عشر)

يوما من صدور اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
رئيس مصلحة السجل التجاري

135 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 9226)1

حساب رقم : 9724

عقد تقدمة

الحاملة) الشعبية  بادر  السيدة 

 B95(62 رقم) الوطنية  للبطاقة 

الطبيعي) للشخص  ممثل  بصفته 

بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجل 

 (22276 رقم) تحت  البيضاء)

و8صفته مسير وحيد لشركة في طور)

 BELLA CENTER SARL AU(التكوين

خصائصها كالتالي):

 II.  -  إعالنات قضائية
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تم تصريح على ما يلي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)

شركة) (BELLA CENTER SARL AU

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

 BD ب) االجتماعي  مقرها  وحيد 

 ZERKTOUNI N° 12( 1er ETAGE

.CASABLANCA

تم مساهمة في الشركة املذكورة)

تعاله بجميع عناصر تصو1 وخصوم)

الطبيعي) للشخص  التجاري  ارصل 

للعناصر) مالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابتداء)من يوم تسجيلها)

في السجل التجاري.

من) املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من) ابتداء) تقدمته  الحا1  التجاري 

توقيع هذ العقد وسيكون لها تيضا)

اإلنشاء) تاريخ  من  ابتداء) االنتفاع 

النهائي لهذه الشركة االصل التجاري)

الكائن بالدار البيضاء.

 BD ZERKTOUNI N° 12( 1ER

واملسجل) (ETAGE CASABLANCA

البيضاء) بالدار  التجاري  بالسجل 

تحت رقم)22276).

تسجل) التعرضات  فإن  و8ذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

مكتب السجل التجاري.

النشرة الثانية

11مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 9292)1

حساب رقم : 9737

عقد تقدمة

الحامل) التاقي  سفيان  السيد 

 VA115594 رقم) الوطنية  للبطاقة 

الطبيعي) للشخص  ممثل  بصفته 

بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء)تحت رقم))43597)و8صفته)

مسير وحيد لشركة في طور التكوين)

 ASSURANCE JORF .FARID SARL

AU)خصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما يلي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)

 ASSURANCE JORF.FARID SARL

AU)شركة ذات املسؤولية املحدودة)
ب) االجتماعي  مقرها  وحيد  بشريك 
 RUE EL BAKARI ETG 4 APPT 113
مساهمة) تم  (13 CASABLANCA
بجميع) تعاله  املذكورة  الشركة  في 
ارصل) وخصوم  تصو1  عناصر 
الطبيعي وتصبح) للشخص  التجاري 
الشركة مالكة للعناصر املساهم بها)
من يوم تسجيلها في السجل) ابتداء)

التجاري
من املستفيدة  للشركة   سيكون 
لألصل امللكية  كامل  التقدمة   هذه 
من ابتداء) تقدمته  الحا1   التجاري 
 توقيع هذا العقد وسيكون لها تيضا
اإلنشاء تاريخ  من  ابتداء)  االنتفاع 
 النهائي لهذه الشركة ارصل التجاري

113 ( ب) البيضاء) بالدار   الكائن 
RUE EL BAKRI ETG 4 APPT 13 
CASABLANCA بالسجل  واملسجل 
رقم تحت  البيضاء) بالدار   التجاري 
التعرضات فإن  و8ذلك  (. (43597( 
باملحكمة الضبط  بمكتب   تسجل 
ي التجار  السجل  مكتب  التجارية 

النشرة الثانية
رئيس كتابة الضبط

12مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 9292)1

حساب رقم : 9239

بيع تصل تجاري

موالي) جعفر  السيد  ورثة  فوت 

التعريف) لبطاقة  الحامل  ديدي  بن 

واآلتية) ب،) (51(155 رقم) الوطنية 

تسماؤهم كالتالي):

1)-)السيد موالي املهدي بن ديدي)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BK(34435(رقم

))-)السيد جما1 الدين بن ديدي)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BK 1333761(رقم

3)-)السيد موالي احمد بن ديدي)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BK 164151(رقم

ديدي) بن  نادية  السيدة  (- (4

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.BK 693(2(رقم

ديدي) بن  سعاد  السيدة  (- (5

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.BK 79662(رقم

ديدي) بن  بوشرة  السيدة  (- (6

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.BK 693(9(رقم

ديدي) بن  فاطمة  السيدة  (- (7

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.BK (16(62(رقم

ديدي) بن  ( كلثوم) السيدة  (- (2

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.BK 437(6(رقم

9)-)السيدة منى بن ديدي الحاملة)

رقم الوطنية  التعريف   لبطاقة 

.BK 133765 

لفائدة):

الحامل) عر8ية  محمد  السيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لطاقة 

.ER222151

مجموع الحقوق املشاعة لألصل)

بالدار) املتواجد  للمحل  التجاري 

الرقم) يافلمان،) ايت  زنقة  البيضاء)

التجاري) بالسجل  واملسجل  (،122

رقم)352112)واملعد للخياطة)(خياط)

القياسات الجميلة).

تسجل) التعرضات  فإن  و8ذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بالدار) التجاري  السجل  مكتب 

عشر) خمسة  تجل  داخل  البيضاء)

يوما املوالي للنشرة ارولى والثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

13 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 9916)1

حساب رقم : 9992

عقد تفويت الحق في الكراء
املسؤولية) ذات  الشركة  فوتت 

املمثلة) (SEBAPA SARL املحدودة)

الحامل) بركوك  محمد  بالسيد 

 B13(142 رقم) الوطنية  للبطاقة 

الحامل) فهيم  خالد  السيد  لفائدة 

.I31239((للبطاقة الوطنية رقم

الحاملة) سومية  مريد  السيدة 

.BK156296(للبطاقة الوطنية

للمحل) الكراء) في  الحق  تفويت 

 L مجمع) (5(7-5(9 الكائن) التجاري 

شارع واد سبو ارلفة الدار البيضاء،)

مسجل بالسجل التجاري تحت رقم)

.124(65

تسجل) التعرضات  فإن  و8ذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بالدار) التجاري  السجل  مكتب 

عشر) خمسة  تجل  داخل  البيضاء)

يوما املوالي للنشرة ارولى والثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

14 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم 9912)1

حساب رقم 9962
تفويت الحق التجاري

 وارصل التجاري
مصباحي) نجيب  السيد  فوت 

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.BH3(69(5

املجيد) عبد  السيد  لفائدة 

بنلمعا�سي الحامل للبطاقة الوطنية)

.BH436212(رقم

وارصل) التجاري  الحق  تفويت 

زنقة) (5 بجميلة) الكائن  التجاري 

الدار) الجماعة  قرية  (((2 رقم) (22

املأكوالت) لبيع  واملعد  البيضاء،)
التجاري) بالسجل  مسجل  الخفيفة 

تحت رقم)412962.
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تسجل) التعرضات  فإن  و8ذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بالدار) التجاري  السجل  مكتب 

عشرة) خمسة  تجل  داخل  البيضاء)

يوما املوالي للنشرة ارولى والثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

15 مكرر

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء

ملف  رقم : ))99)1

حساب رقم : 9)122
عقد بيع  االصل التجاري

باع
لغميري) الرحيم  عبد  السيد 

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

B393529

لفائدة
الحامل) املر8وح  محمد  السيد 

ZT49292(للبطاقة الوطنية رقم

الكائن) ( التجاري) االصل  بيع 

12)زنقة انفا املدنية القديمة) بالرقم)

بالدارالبيضاء)وهو مخصص لصناعة)

 JELLYSHOES شعار) تحت  االحذية 

بالسجل) ومسجل  (، (AXA SHOES

التجاري تحت رقم)52442).

التعرضات) فان  و8ذلك 

باملحكمة) الضبط  بمكتب  تسجل 
التجاري) السجل  بمكتب  التجارية 

يوما) (15 تجل) داخل  بالدارالبيضاء)

املوالي للنشرة االولى والثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

16 مكرر

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
ملف  رقم : 4)99)1
حساب رقم : )1225
عقد بيع تصل تجاري

باع
الحامل) عزوز  بن  حميد  السيد 

.E(27561(للبطاقة الوطنية رقم
الحامل) احساين  احمد  السيد 

.BE5427(للبطاقة الوطنية رقم

لفائدة
الحامل) العراف  محمد  السيد 

.CB161226(للبطاقة الوطنية رقم

الكائن) ( التجاري) االصل  بيع 

املعاني) مصطفى  زنقة  (96 بالرقم)

بالدارالبيضاء،)وهو مخصص ملحلبة)

)ومسجل بالسجل) والتغذية العامة،)

التجاري تحت رقم)22)63).

التعرضات) فان  و8ذلك 

باملحكمة) الضبط  بمكتب  تسجل 

التجاري) السجل  بمكتب  التجارية 

يوما) (15 تجل) داخل  بالدارالبيضاء)

املوالي للنشرة االولى والثانية.

النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

17 مكرر

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء

ملف  رقم : 2)99)1

حساب رقم : 12269

 بيع  االصل التجاري
باع

الحامل) حنان  الحبيب  السيد 

.Q95974(للبطاقة الوطنية رقم

الحامل) بنمو�سى  رمضان  السيد 

.F93662(للبطاقة الوطنية

غالم) بو  اللطيف  عبد  السيد 

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.F4512

لفائدة
الحامل) حمزة  عماري  السيد 

.I7(1174(للبطاقة الوطنية رقم

لبيع) املعد  التجاري  االصل  بيع 

الكائنة) بالجملة،) الغذائية  املواد 

البريهي) احمد  زواية  بالدارالبيضاء)

رمضان) (15 قسارية) واستراسبورغ 

متجر)53)ومسجل بالسجل التجاري)

44((72-(652((- رقم) تحت 

.355954

التعرضات) فان  و8ذلك 

باملحكمة) الضبط  بمكتب  تسجل 
التجاري) السجل  بمكتب  التجارية 

يوما) (15 تجل) داخل  بالدارالبيضاء)

املوالي للنشرة االولى والثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

18 مكرر

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء

ملف  رقم : 9932)1

حساب رقم : 12122
تفويت اصل تجاري

من طرف
السيد دنينو البير الحامل للبطاقة)

الوطنية رقم)B96(23)والسيد دنينو)

الجنسية جواز سفر) فرن�سي  بيرنارد 

بندفيد) والسيدة  (12AD42(11

دونيز الحاملة للبطاقة الوطنية رقم)

.B(957(

لفائدة
 NRG BUREAUTIQUE الشركة)

.SARL

ممثلة في شخصها القانوني السيد)

كريم فريق الحامل للبطاقة الوطنية)

.BE552661(رقم

الكائن) ( التجاري) االصل 

الياقوت) اللة  شارع  بالدارالبيضاء)

مستلزمات) لبيع  واملعد  (137 الرقم)

بالجملة) واملدارس  املكاتب 

 PAPETERIE ( اسم) تحت  املستغل 

بالسجل) واملسجل  (D’ESSAOUIRA

باملحكمة) الضبط  بكتابة  التجاري 

رقم) تحت  بالدارالبيضاء،) التجارية 

.43415(

التعرضات) فان  و8ذلك 

باملحكمة) الضبط  بمكتب  تسجل 
التجاري) السجل  بمكتب  التجارية 

يوما) (15 تجل) داخل  بالدارالبيضاء)

املوالي للنشرة االولى والثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

19 مكرر

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء

ملف  رقم : )993)1

حساب رقم : 12116

 بيع  االصل التجاري
باع

السيد سندس الحمراوي))الحامل)

.BK(321(3(للبطاقة الوطنية رقم

لفائدة
السيدة شريفة الحمراوي الحامل)

.BK(529(2(للبطاقة الوطنية رقم

املعد) التجاري  االصل  بيع 

الكائنة) (،PHARMACIE CALGERA

بالدارالبيضاء)حي محمد بن الحسين)

  ( الرقم) و75) (73 الوزاني زاوية زنقة)

ومسجل بالسجل التجاري تحت رقم)

.421912

التعرضات) فان  و8ذلك 

باملحكمة) الضبط  بمكتب  تسجل 

التجاري) السجل  بمكتب  التجارية 

يوما) (15 تجل) داخل  بالدارالبيضاء)

املوالي للنشرة االولى والثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

20 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
إشعار بفتح مسطرة التسوية 

القضائية
االستئنافي) القرار  بمقت�سى 

يوليو) ((7 بتاريخ) الصادر  (16 رقم)

عدد) التجاري  امللف  في  ((2(2

محكمة) قضت  (37/2321/(219

االستئناف التجارية بفاس):

املستأنف والحكم) الحكم  بإلغاء)

التسوية) مسطرة  بفتح  جديد  من 

املستأنف) مواجهة  في  القضائية 

البشير امليموني صاحب مقهى ومخبزة)

 11 عنوانه) كورمي،) دي  كونطواري 

وابن) امللكي  الجيش  شارع  زاوية 

بالسجل) واملسجلة  بمكناس،) سينا 

التجاري باملحكمة التجارية بمكناس)

تحت رقم))35)3)تحليلي.
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تعيين ارستاذ كما1 حيدة قاضيا)

منتدبا والخبير سمير بن يشو سنديكا)

يتولى مراقبة عمليات التسيير.

بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع)

في)15)يناير)219).

املسطرة) مصاريف  بتحديد 

بكيفية مسبقة ومؤقتة في مبلغ تربعة)

آالف درهم)(4222)درهم).

ويدعو السيد رئيس كتابة الضبط)

جميع) بمكناس  التجارية  باملحكمة 

لدى) بديونهم  التصريح  إلى  الدائنين 

السنديك املعين.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

117

املحكمة التجارية بمكناس

ملف رقم : 2/114)2)
بيع  تصل تجاري

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق) ارشمون  مصطفى  ارستاذ 

 (2(2 يوليو) ((2 في) مؤرخ  بمكناس 

 (2(2 تغسطس) ((6 في) مسجل 

الحامل) الراكب  محمد  السيد  باع 

 GB 1772 رقم) الوطنية  للبطاقة 

تطلس) مرجان  (1(( برقم) الساكن 
التجاري) بالسجل  املسجل  مكناس 

التجارية) باملحكمة  (63522 رقم)

)تجاري عبارة) بمكناس جميع ارصل)

مسماة) كمقهى  مستغل  محل  عن 

(،( بمرجان) الكائن  الغرب  غزالة 

فطومة) للسيدة  مكناس  (267 رقم)

حضار الحاملة للبطاقة الوطنية رقم)

مكرر) ((7 الساكنة برقم) (D775(32

لكبيرة) تيزيمي  مبارك  سيدي  درب 

مكناس بمبلغ مائتان وسبعون تلف)

درهم)72.222).

لذلك فإن جميع التعرضات يجب)

باملجكمة) الضبط  بكتابة  تن توضع 

التجارية بمكناس داخل تجل خمسة)

عشر يوما)15)من تاريخ صدور النشرة)

الثانية.
النشرة ارولى

116 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
ملف رقم )2/11)2)

حساب رقم 95)1
بيع تصل تجاري

بتاريخ 17 سبتمبر 2)2)
تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
موثق) الكتاني  العرب  عز  ارستاذ 
سبتمبر) (4 بتاريخ) البيضاء) بالدار 
2)2))فوت السيد مصطفى امليموني)
(،4 النخيل) إقامة  بمكناس  الساكن 
شقة))1،)شارع ق م م م ج،)جنسيته)
التعريف) لبطاقة  والحامل  مغر8ية 

.V19934(الوطنية رقم
 TMC OPTIC SARL للشركة)
زنقة) (1( ( رقم) بمكناس  الكائن 
التأسيس جميع) في طور  انتيسيراب 
 1( ارصل التجاري الكائن بمكناس)

زنقة انتيسيراب.
هو عبارة عن محل متخصص في)

البصريات وقياس النظر.
لدى) التجاري  بالسجل  املسجل 
املحكمة التجارية بمكناس تحت رقم)

36494)بثمن قدره)622.222)درهم.
التعرضات) دجميع  فإن  لذلك 
الضبط) بكتابة  توضع  تن  يجب 
داخل) بمكناس  التجارية  باملحكمة 
تاريخ) من  يوما  عشر  خمسة  تجل 

صدور النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

21 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
ملف رقم 2)2)/113

حساب رقم 1325
بيع تصل تجاري

تلقاه) عرفي  عقد  بمقت�سى 
ارستاذ يوسف مريزق مؤرخ بمكناس)
باعت) (،(219 نوفمبر) و2)) ((1 في)
 DOLPHIN DELICE MIAMI شركة)
 3.622.222 رتسمالها) (،SARL AU
بمكناس) االجتماعي  ومقرها  درهم 
15)شارع محم الخامس املدينة) رقم)
الجديدة في شخص ممثلها القانوني)
السيد حميد عفيف الحامل لبطاقة)
،161633 التعريف الوطنية رقم دا)

لفائدة) املذكور  التجاري  ارصل  (

سامي زاكي الحامل للبطاقة الوطنية)

 4/1 بنسبة) (566199 دا1) رقم 

والسيد رضوان زاكي الحامل لبطاقة)

بنسبة) (5573(3 دا1) رقم  التعريف 

بثمن) البيع  قيمة  تحديد  وتم  (،4/3

اجمالي قدره)1.722.222)درهم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)))سبتمبر) التجارية بمكناس بتاريخ)

التعرضات) لذلك فإن جميع  ((2(2

الضبط) بكتابة  توضع  تن  يجب 

داخل) بمكناس  التجارية  باملحكمة 

تاريخ) من  يوما  عشرة  خمسة  تجل 

صدور النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

142 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير

ملف تبليغ رقم 55/)2/241)2) 

 شركة املركز التقني لألشغا1 

والتجارة

 STE CENTRE TECHNIQUE DE

TRAVAUX ET DE COMMERCE

CTTC

إشعار

 53 رقم) الحكم  بمقت�سى 

 (2(2 سبتمبر) ((9 بتاريخ) الصادر 

رقم) املقاولة  صعو8ات  ملف  في 

املحكمة) قضت  ((2(2/2315/42

التجارية بأكادير.

بفتح مسطرة اإلنقاذ في حق شركة)

والتجارة) لألشغا1  التقني  «املركز 

 STE CENTRE TECHNIQUE DE

 TRAVAUX ET DE COMMERCE -

CTTC)شركة ذات مسؤولية محدودة)

 12 برقم) االجتماعي  مقرها  الكائن 

الحي الصناعي تيت ملو1،)واملقيدة في)

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية)

بانزكان تحت رقم)5211.

العظيمي) خالد  السيد  بتعيين 

مصطفى) والسيد  منتدبا  قاضيا 

ادحموا نائبا له.

إدحلي) الحسين  السيد  بتعيين 
تقرير) بإعداد  تكليفه  مع  سنديكا 
املالية) املوازنة  حو1  مفصل 
واالقتصادية واالجتماعية للمقاولة،)
لوضعيتها) املناسب  الحل  واقتراح 
تاريخ) من  تشهر  تربعة  تجل  داخل 

صدور هذا الحكم.
بشمو1 الحكم بالنفاذ املعجل.

الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه،)
التصريح بديونهم للسنديك بعنوانه)
الحسن ادحلي الكائن بشارع) (: اآلتي)
ايليغ) دار  عمارة  اسماعيل  موالي 
تكادير،) (314 رقم) الثالث  الطابق 
ضمن قائمة تتضمن املبالغ املطلو8ة)
تجل) داخل  وذلك  بالوثائق  مرفقة 
هذا) نشر  تاريخ  من  ابتداء) شهرين 
طبقا) الرسمية  بالجريدة  اإلشعار 
للمواد)563 - 524 - 719 - 2)7 - 1)7 
من مدونة التجارة ويمدد هذا ارجل)
القاطنين) للدائنين  بالنسبة  شهرين 

خارج اململكة املغر8ية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

محمد بوزنداك

منتدب قضائي

114

املحكمة التجارية بأكادير
معالجة صعو8ات املقاولة

ملف تبليغ رقم : 54/)2/241)2)

شركة توينز برادر ترانسبور
 STE TWINS BROTHERS

TRANSPORT
 54 رقم) الحكم  بمقت�سى 
 (2(2 سبتمبر) ((9 بتاريخ) الصادر 
رقم) املقاولة  صعو8ات  ملف  في 
املحكمة) قضت  (54/241(/(2(2

التجارية بأكادير):
بفتح مسطرة التسوية القضائية)
ترانسبور) برادر  توينز  شركة  حق  في 
 STE TWINS BROTHERS
TRANSPORT)شركة ذات املسؤولية)
االجتماعي) مقرها  الكائن  املحدودة 
تكادير،) تيليال  (1254 رقم) بالبقعة 
بهذه) التجاري  السجل  في  واملقيدة 

املحكمة تحت رقم)17741.
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بتحديد فترة التوقف عن الدفع)
عن) السابقة  شهرا  عشر  ثمانية  في 

صدور هذا الحكم.
بتعيين السيد عمر را�سي قاضيا)
نائبا) العظيمي  منتدبا والسيد خالد 

له.
اساكتي) ابراهيم  السيد  بتعيين 
مراقبة) في  ( مهمته) وتحديد  سنديكا 
بإعداد) تكليفه  مع  التسيير  عمليات 
املالية) املوازنة  حو1  مفصل  تقرير 
واالقتصادية واالجتماعية للمقاولة،)
لوضعيتها) املناسب  الحل  واقتراح 
تاريخ) من  تشهر  تربعة  تجل  داخل 

صدور هذا الحكم.
بشمو1 الحكم بالنفاذ املعجل.

الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه 
التصريح بديونهم للسنديك بعنوانه)
(،2( رقم) اساكتي  ابراهيم  (: اآلتي)
الخامس) املوكار شارع محمد  مركب 
ضمن قائمة تتضمن املبالغ) تكادير،)
وذلك) بالوثائق  مرفقة  املطلو8ة 
نشر) تاريخ  من  شهرين  تجل  داخل 
هذا اإلشعار بالجريدة الرسمية طبقا)
524 - 719 - 2)7 - 1)7)من) للمواد)
ارجل) هذا  ويمدد  التجارة  مدونة 
القاطنين) للدائنين  بالنسبة  شهرين 

خارج اململكة املغر8ية.
سبتمبر) ((9 بتاريخ) بأكادير  حرر 

.(2(2
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

115

املحكمة  التجارية باكادير
مكتب السجل التجاري
ملف رقم : 2)2)-123

حساب خصو�سي : 1531 م
تفويت حق الكراء

التوثيقي) العقد  ( بمقت�سى)
بتاريخ املؤرخ  الكراء) حق   لتفويت 
 9)يوليو)2)2)،)فوت كل من السيدة)
طارق) والسيد  العصيبي  السعدية 
مسرار والسيدة نادية مسرار والسيدة)
بطاقات) رقم  مسرار  نوا1  ( مريم)
 J35557 التوالي) فعلى   تعريفهم 
 J433(43(و(J(94224(و(j350318(و
حق كراء)املحلين التجاريين الكائنيين

املدينة) (3( رقم) الليمون  بزنقة   
املسيرة) ( وبساحة) اكادير  الجديدة 
الجديدة) املدنية  (52 رقم) الخضراء)
 QUATRO شركة) لفائدة  اكادير،)
بالسجل) املسجلة  (STAGIONE
باملحكمة) (43919 رقم) التجاري 
قدره) اجمالي  بثمن  باكادير  التجارية 

562222)درهم.
و8ذلك فان رئيس مصلحة كتابة)
تن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط) بمكتب  تسجيل  التعرضات 
باملحكمة التجارية باكادير داخل تجل)
15)يوما املوالية))للنشرة الثانية طبقا)
مدونة) من  (124 و) (24 (،23 للمواد)

التجارة.
النشرة الثانية 

تحت جميع التحفظات

رئيس مصلحة كتابة الضبط

24 مكرر

املحكمة التجارية باكادير
مكتب السجل التجاري
ملف عدد : 2)2)/124

حساب خصو�سي 1536م
تفويت حق الكراء

املحرر) التوثيقي  العقد  بمقت�سى 
في)17)يوليو)2)2)،)باع السيد احمد)
التعريف) لبطاقة  الحامل  عشيران 
بواسطة وكيله) (J(223 الوطنية رقم)
الحامل) عشيران  هللا  عبد  السيد 
 J(76999 لبطاقة التعريف الوطنية)
املتواجد) التجاري  املحل  كراء) حق 
شارع) (،3 رقم) ب  ( شارع) ت  عمارة 
تكادير،) مزوز  عمارة  امللكي  الجيش 
قري�سي) خديجة  السيدة  لفائدة 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
وكيلها) بواسطة  (H44(46 رقم)
السيد ايوب التايك الحامل لبطاقة)
 J41294( رقم) الوطنية  التعرف 
درهم. (352222 قدره) إجما1  بثمن 
و8ذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)
تن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط) بمكتب  تسجل  التعرضات 
املحكمة))التجارية بأكادير داخل تجل)
املوالية) ((15) يوما) عشرة  الخمسة 
 24 (،23 للنشرة الثانية طبقا للمواد)

و124)من مدونة التجارة.
النشرة الثانية 

رئيس مصلحة كتابة الضبط

25 مكرر

املحكمة التجارية باكادير
مكتب السجل التجاري
ملف عدد : 2/111)2)

حساب خصو�سي 1624م
تقديم تصل تجاري كحصة في شركة
بمقت�سى عقد التقديم والقانون)
الحصص) مراقب  وتقرير  ارسا�سي 
املصحح اإلمضاء)بتاريخ)12)تغسطس)
2)2)،)قدم السيد املسعودي حسن)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
جميع ارصل التجاري) (J1(693 رقم)
الدراركة) مراكش  بطريق  الكائن 
التجاري) بالسجل  تكاديرواملسجل 
تحت عدد)3992)،)كحصة في شركة)

.STATION SERVICES DRARGA
و8ذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)
تن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط) بمكتب  تسجل  التعرضات 
املحكمة))التجارية بأكادير داخل تجل)
املوالية) ((15) يوما) عشرة  الخمسة 
 24 (،23 للنشرة الثانية طبقا للمواد)

و124)من مدونة التجارة.
النشرة الثانية 

رئيس مصلحة كتابة الضبط

26 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب السجل التجاري
ملف رقم : )11-)2)

حساب خصو�سي : 2)16
تفويت تصل تجاري

املضمن) شراء) رسم  بموجب 
94))سجل) 396)صحيفة) تحت رقم)
تغسطس) (( بتاريخ) (25 ارمالك رقم)
فوت) بانزكان  التوثيق  قسم  ((219
: وهم) الرزاني  محمد  السيد   ورثة 
السيد محمد الرزاني الحامل لبطاقة)
تصالة) (JB151225 رقم) التعريف 
ايجة) عن نفسه ونيابة عن شركائه 
التعريف) لبطاقة  الحاملة  سعداني 
الرزاني) وعائشة  (J313722 رقم)
 J346149 رقم) الوطنية  بطاقتها 
الوطنية) بطاقتها  الرزاني  ومماسة 
رقم)JH6539)فاطمة الرزاني بطاقتها)
وفتيحة) (JH31193 رقم) الوطنية 
رقم) الوطنية  بطاقتها  الرزاني 
J477793)ونعيمة ايت الحاج بطاقتها

JK(422)وعن خديجة) )الوطنية رقم)
التعريف) لبطاقة  الحاملة  الرزاني 
ارصل) جميع  (،J31321( رقم)
التجاري) بالسجل  املسجل  التجاري 
باملحكمة التجارية بأكادير تحت رقم)
بأكادير حي توكمان) والكائن  (432(2
من) كل  لفائدة  اورير  جماعة  بمركز 
السيد احمد ازمون الحامل لبطاقة)
 J429973 رقم) الوطنية  التعريف 
لبطاقة) الحامل  ازمون  ومحمد 
 J5(4(45 رقم) الوطنية  التعريف 
لبطاقة) الحامل  ازمون  وحسن 
 J522479 رقم) الوطنية  التعريف 
 92222 بالتساوي بينهم و8ثمن قدره)

درهم.
و8ذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)
تن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط) بمكتب  تسجل  التعرضات 
املحكمة التجارية بأكادير داخل تجل)
املوالية) ((15) يوما) عشرة  الخمسة 
 24 (،23 للنشرة الثانية طبقا للمواد)

و)124)من مدونة التجارة.
النشرة الثانية 

تحت جميع التحفظات

رئيس مصلحة كتابة الضبط

محمد بوزنداك

136 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب السجل التجاري
ملف رقم : 2-113)2)

حساب خصو�سي : 1632
هبة تصل تجاري

بموجب العقد التوثيقي املؤرخ في)
12)سبتمبر)2)2))وهب السيد ر�سى)
ولد املهدي والسيد اناس ولد املهدي)
الحامالن لبطاقتي التعريف الوطنية)
و) (J4(1341 التوالي) على  رقمهما 
التجاري) ارصل  جميع  ( (J322961
ملحل اركالت السريعة الكائن برقم)
الداخلة) حي  ارو1  الحسن  شارع  (2
التجاري) بالسجل  واملسجل  اكادير 
باملحكمة التجارية بأكادير تحت رقم)
ولد) اناس  للسيد  بالنسبة  (67552
للسيد) بالنسبة  (64((2 و) املهدي 
السيد) لفائدة  املهدي  ولد  ر�سى 
لبطاقة) الحامل  املهدي  ولد  شكيب 

.D15453(التعريف رقم
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و8ذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)
تن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط) بمكتب  تسجل  التعرضات 
املحكمة التجارية بأكادير داخل تجل)
املوالية) ((15) يوما) عشرة  الخمسة 
 24 (،23 للنشرة الثانية طبقا للمواد)

و)124)من مدونة التجارة.
النشرة الثانية 

تحت جميع التحفظات
رئيس مصلحة كتابة الضبط

محمد بوزنداك

137 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم 2)2)/117

حساب رقم 55))
بيع تصل تجاري

تلقاه) موثق  عقد  بمقت�سى 
بمراكش) موثق  بوملان  ارستاذ ر�سى 
املسجل) (،(2(2 سبتمبر) (9 بتاريخ)
سحل) (،(2(2 سبتمبر) (11 بتاريخ)
املداخيل)2)2)-11271-2252124،)
توصيل) (،43527 باستخالص) امر 
السيد) باع  (،(2(2(23(511249
الحامل) ديزارمينيون،) تالن  ليونيل 
 E212366S عدد) التسجيل  لبطاقة 
شركة) في  الوحيد  الشريك  بصفته 
ذات) شركة  جيستيون») «إيماجين 
شريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
التجاري) بالسجل  واملسجلة  وحيد،)
لفائدة) (،47227 بمراكش تحت رقم)
السيدة نادية سيف االسالم،)الحاملة)
عدد) للتعريف  الوطنية  للبطاقة 
لشركة) مسيرة  بصفتها  (H166265
2)2)»)شركة) «رياض سيف املدينة)
ذات مسؤولية محدودة ذات شريك)
التجاري) بالسجل  واملسجلة  وحيد،)
126175،)جميع) بمراكش تحت رقم)
بمراكش) الكائن  التجاري  ارصل 
قاعة) الجديد،) الزيتون  رياض 
بالسجل) واملقيد  (،49 رقم) الحومة،)
(،47227 التجاري ملراكش تحت رقم)
وتحت) التحليلي،) السجل  من 
الترتيبي،) السجل  من  (،3324 عدد)
واملعنوية،) املادية  عناصره  بجميع 
درهم. (242.222 قدره) بثمن  وذلك 

تعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  تن 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش دالخ تجل يبتدئ من تاريخ)

اليوم) في  وينتهي  ارو1  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

144 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة

ملف رقم 2)2)/194

حساب رقم )139

عقد بيع تصل تجاري
حرره) رسمي  عقد  بمقت�سى 

 12 بتاريخ) بورمضة  محمد  ارستاذ 

بوجدة) مسجل  (،(2(2 تغسطس)

سجل) (،(2(2 تغسطس) ((4 بتاريخ)

اإليداع))1339)تمر بالقبض)11664،)

باعت السيد كريمة بيطار،)الساكنة)

بطريق الجامعة تجزئة بالوي رقم)45 

وجدة.

اليوبي،) الرحيم  عبد  للسيد 

رقم) (1 الساكن بحي الضيف البكاي)

129)سيدي بحي وجدة.

الكائن) التجاري  ارصل  مجموع 

رقم) بالوي،) تجزئة  الجماعة  بطريق 

املقيد بالسجل التجاري) وجدة،) (45

رقم) تحت  (،(214 تبريل) (14 بتاريخ)

واملخصص للبقالة) تحليلي،) (7(244

قدره) اجمالي  بثمن  بالتقسيط،)

22.222)درهم.

املحكمة) تمام  التعرضات  تقبل 

تقصاه) تجل  دا1  بوجدة  التجارية 

للنشرة) املوالية  يوما  عشر  خمسة 

الثانية)-)تطبيقا للمادة)24)من مدونة)

التجارة.

النشرة الثانية 

رئيس مصلحة كتابة الضبط

145 مكرر

املحكمة االبتدائية ببرشيد
مكتب السجل التجاري

بيع تصل تجاري
كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
الضبط باملحكمة االبتدائية ببرشيد)
تنه بمقت�سى عقد رسمي مؤرخ بتاريخ)
السيد) فوت  ((2(2 تغسطس) ((5
لبطاقة) الحامل  ريضا  ابو  حمزة 
 T1947(6 رقم) الوطنية  التعريف 
 1 الحسنية) (657 رقم) والساكن 
العالية املحمدية لآلنسة كوثر غليم)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
زنقة) الساكنة  و  (BK326735 رقم)
)12)رقم)13)مجموعة ث االلفة الدار)
املستغل) التجاري  ارصل  البيضاء،)

كصيدلية)«صيدلية بايتي»
سكن) بيتي  تجزئة  والكائنة 
الدروة،)واملسجلة بالسجل) (G.H1/1
وذلك) (،(2(6( رقم) تحت  التجاري 

بثمن إجمالي قدره)422.222)درهم.
التعرضات،) جميع  فإن  وعليه 
املحكمة) هاته  ضبط  بكتابة  تقدم 
-مكتب السجل التجاري-)داخل تجل)
خمسة عشر يوما من تاريخ النشرة)

ارولى والثانية.
النشرة الثانية 

عن رئيس مصلحة السجل التجاري

8 مكرر

املحكمة اإلبتدائية ببرشيد
مكتب السجل التجاري

إعالن عن بيع تصل تجاري
كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن  (
الضبط باملحكمة اإلبتدائية ببرشيد،)
 (1 تنه بمقت�سى عقد رسمي مؤرخ)
عبد) السادة  فوت  (،(2(2 يوليو)
لبطاقة) الحامل  بنجماعي،) الرحيم 
(،B(744(7 الوطنية عدد) التعريف 
الحامل) والسيد بوشعيب بنجماعي،)
عدد) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
والسيد سعيد بنجماعي) (،WA(792
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
حسن) والسيد  (،WA41343 عدد)
التعريف) لبطاقة  الحامل  بجماعي 
والسيدة) (،WA9(527 الوطنية عدد)
لبطاقة) الحاملة  بنجماعي  يامنة 

(،W66771 عدد) الوطنية  التعريف 

الحاملة) بنجماعي  خديجة  والسيدة 

عدد) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

WA17133،)والسيدة ر8يعة بنجماعي)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

سميرة) والسيدة  (،WA56417 عدد)

التعريف) لبطاقة  الحاملة  بنجماعي 

للسيد) (،WA5597( عدد) الوطنية 

عبد الواحد البالزي الحاملة لبطاقة)

 B37(272 عدد) الوطنية  التعريف 

والساكن بدوار الهواورة توالد صالح)

ارصل التجاري املستغل) بوسكورة،)

والكائنة) زنيت برشيد  كمقهى مقهى 

شارع محمد) (7 الرقم) ارمل  بتجزئة 

الخامس برشيد،)وذلك بثمن إجمالي)

قدره)1222.222.22)درهم.

التعرضات) جميع  فإن  وعليه 

املحكمة) هاته  ضبط  بكتابة  تقدم 

مكتب السجل التجاري داخل تجل)

خمسة عشرا يوما من تاريخ النشرة)

ارولى والثانية.

النشرة الثانية 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

27 مكرر

املحكمة اإلبتدائية ببرشيد
إعالن عن بيع تصل تجاري

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن  (

الضبط باملحكمة اإلبتدائية ببرشيد،)

 12 تنه بمقت�سى عقد رسمي مؤرخ)

ادريس) السيد  باع  (،(2(2 يوليو)

التعريف) لبطاقة  الحامل  خيري،)

والساكن) (،BK52219 الوطنية عدد)

الرقم) حدو  توالد  القدس  تجزئة 

على) الدارالبيضاء،) كاليفورنيا  (1(2

الشياع و8التساوي لفائدة السيدين)

بنهاشم،الحامل) الزعيم  عبد 

عدد) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

الحجبي) الرحمان  وعبد  (TA76625

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

التجاري،) ارصل  (WA62672 عدد)

املستغل كمؤسسة للتعليم الخاص)

معهد رياض الكارة الخاصة،)الكائنة
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)حميدة رقم البقعة) بتجزئة سيدي) (

برشيد،) الكارة،) النسيم  حي  (6(

تحت) التجاري  بالسجل  واملسجل 

إجمالي) بثمن  وذلك  (،17176 عدد)

قدره)1.222.222.22)درهم.

التعرضات) جميع  فإن  وعليه 

املحكمة) بهاته  ضبط  بكتابة  تقدم 

قسم السجل التجاري داخل تجل)15 

يوما من تاريخ النشرة ارولى والثانية.

النشرة الثانية 
رئيس مصلحة كتابة الضبط

28 مكرر

املحكمة اإلبتدائية ببرشيد

مكتب السجل التجاري

إعالن عن بيع تصل تجاري
كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن  (

الضبط باملحكمة اإلبتدائية ببرشيد،)

مؤرخ) رسمي  عقد  بمقت�سى  تنه 

السيدة) فوتت  سبتمبر2)2)،) فاتح 

الحاملة) صفية  تندل�سي  سراج 

عدد) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

بتجزئة) (92 الساكنة) (،C769545

لآلنسة) ( برشيد،) لحسن  سيدي 

لبطاقة) الحاملة  مرشد،) سارة 

(،BJ322155(التعريف))الوطنية عدد

كصيدلية) املستغل  التجاري  ارصل 

بتجزئة) والكائنة  املحافظة  صيدلية 

املحطة) زنقة  (12 الرقم) لعميري 

التجاري) بالسجل  واملسجل  برشيد 

بثمن) وذلك  (،13(12 عدد) تحت 

درهم. (322.222.22 قدره،) إجمالي 

التعرضات) جميع  فإن  وعليه 

املحكمة) هاته  ضبط  بكتابة  تقدم 

مكتب السجل التجاري داخل تجل)

خمسة عشرا يوما من تاريخ النشرة)

ارولى والثانية.

النشرة الثانية 
عن ئيس مصلحة كتابة الضبط

29 مكرر

املحكمة اإلبتدائية ببرشيد
مكتب السجل التجاري

إعالن عن تصدق تصل تجاري 
كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
الضبط باملحكمة اإلبتدائية ببرشيد،)
مؤرخ) رسمي  عقد  بمقت�سى  تنه 
السيد) تصدق  نوفمبر2)2)،) ((2
لبطاقة) الحامل  باموس  الحسين 
(،BE635767(التعريف الوطنية عدد
الفداء) شارع  (1252 رقم) والساكنة 
على) الدارالبيضاء،) الشفاء) عين 
الحامل) باموس،) حسن  السيد 
عدد) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
BE525325)والساكن)5)شارع محمد)
بجميع) برشيد،) اليسر  حي  الخامس 
حقوقه املشاعة في ارصل التجاري،)
بها) البنزين  لبيع  كمحطة  املستغل 
محالت لغسل السيارات والتشحيم)
ومكتب ومحل تجاري ومقهى والكائنة)
واملسجلة) برشيد،) (1 ز8يدة) تجزئة 
بالسجل التجاري تحت عدد)922)).
تقدم) التعرضات  جميع  فإن  وعليه 
مكتب) املحكمة  هاته  ضبط  بكتابة 
السجل التجاري داخل تجل خمسة)
ارولى) النشرة  تاريخ  من  يوما  عشرا 

والثانية.
النشرة الثانية 

عن ئيس مصلحة كتابة الضبط

30 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بتيزنيت
شعبة السجل التجاري

ملف عدد : 2)2)/53

حساب : 921)
تفويت تصل تجاري

في) املؤرخ  العرفي  العقد  بموجب 
7))ديسمبر)219))وملحقة املؤرخ في)

2))يناير)2)2).
فوت السيد الباز موالي الحسين)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
بالسجل) واملسجل  (J22((26 رقم)
 6722 رقم) تحت  بتيزنيت  التجري 
الكارور) اد  إبراهيم  السيد  لفائدة 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
من) نصيبه  كافة  (JD17255 رقم)
ارصل التجاري الكائن برقم)12)شارع)
محمد الخامس تيزنيت بثمن إجمالي)

42222.22)درهم.

التعرضات) جميع  فإن  و8ذلك 

املحكمة) ضبط  بمكتب  تسجل 

اإلبتدائية بتيزنيت داخل تجل خمسة)

للنشرة) املوالية  ((15) يوما) عشرا 

مدونة) من  (24 ملادة) طبقا  الثانية 

التجارة).

النشرة الثانية 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

31مكرر

املحكمة اإلبتدائية بانزكان
شعبة السجل التجاري

ملف عدد : 2)2)/174

حساب عدد 5192
إعالن عن إشهار تقديم تصل تجاري 

كحصة في شركة
بمقت�سى تقرير مراقب الحسابات)

مؤرخ))في)7))يوليو)2)2). 

قام السيد))بادوا ابراهيم الحامل)

 V94735 لبطاقة التعريف الوطنية)

ارصل التجاري الكائن بمحل رقم))) 

إقامة تيكومي افلكين) (D(/14 عمارة)

بالسجل) واملسجل  انزكان،) الدشيرة 

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  التجاري 

كحصة) (.46926 بانزكان تحت عدد)

 PHAMARICIE املدعوة) الشركة  في 

شركة) (TIGOUMA IFOULKINE

محدودة املسؤولية من شريك وحيد)

بنفس) اإلجتماعي  مقرها  والكائن 

بثمن) ( تعاله) إليه  املشار  العنوان 

درهم) (322.222.222 قدره) إجمالي 

سفيان) السيد  الخبير  تقرير  حسب 

ابوكاض واملؤرخ في)7))يوليو)2)2).

رئيس) السيد  يعلن  عليه  و8ناء)

ذي) لكل  الضبط  كتابة  مصلحة 

البيع) على  التعرضات  تن  مصلحة 

هذه) ضبط  بكتابة  تودع  املذكور 

15)يوما) املحكمة داخل تجل تقصاه)

للمادة) الثانية طبقا  للنشرة  املوالية 

24)من مدونة التجارة.

النشرة الثانية 
رئيس مصلحة كتابة الضبط

32 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بانزكان
شعبة السجل التجاري

ملف عدد : 2/175)2)

حساب عدد 1))5
إعالن عن إشهار تقديم تصل تجاري 

كحصة في شركة
بمقت�سى تقرير مراقب الحسابات)

مؤرخ))في)2))يوليو)2)2). 

بكريم) نادية  ( السيدة) قدمت 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

الكائن) التجاري  ارصل  (JB19(577

الدشيرة) ((6 رقم) انزران  بئر  بشارع 
الجهادية،واملسجل بالسجل التجاري)

بانزكان) اإلبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت عدد)22)4).

املدعوة) الشركة  في  كحصة 

شركة) (CLIN D’OEIL VISION

شريك) من  املسؤولية  محدودة 

اإلجتماعي) مقرها  والكائن  وحيد 

تعاله)) إليه  املشار  العنوان  بنفس 

درهم) ((52.222 قدره) إجمالي  بثمن 

السيد) الخبيراملحلف  تقرير  حسب 

 (2 في) واملؤرخ  االجي  الرزاق  عبد 

عليه يعلن السيد) 2)2).و8ناء) يوليو)
لكل) الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس 

على) التعرضات  تن  مصلحة  ذي 

ضبط) بكتابة  تودع  املذكور  البيع 

تقصاه) تجل  داخل  املحكمة  هذه 

الثانية) للنشرة  املوالية  يوما  (15

من مدونة التجارة. (24 طبقا للمادة)

النشرة الثانية 
رئيس مصلحة كتابة الضبط

33 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
ملف رقم : 2/14)2)

حساب : 2)32)
بيع تصل تجاري

عدد )4143
حرر) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

خالد) الشريفة  ارستاذة  طرف  من 

تغسطس) (12 بتاريخ) بسال  موثقة 
باع السيد ياسين العبدالوي) ((2(2

 1921 يونيو) (14 في) بالر8اط  املزداد 
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الجيراري) درب  بالر8اط  الساكن 

التعريف) لبطاقة  الحامل  (14 رقم)

الوطنية رقم)A652993)للسيد تنوار)

ماي) ((2 في) بالر8اط  املزداد  رشدي 

مهدية) طريق  بسال  الساكن  (1921

 3 ب) فيال  والزرقاء) اليسرى  إقامة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

التجاري) ارصل  (AB(53944 رقم)

الكائن بسال العيايدة قطاع القدس)

الذي يستغل) ((22 شارع تريحا رقم)

كصيدلية املعروف بصيدلية النجدة)

املقيد بالسجل التجاري رقم))4143.

وتقبل التعرضات بمصلحة كتابة)

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

يوما من تاريخ) (15 بسال داخل تجل)

النشرة الثانية.

النشرة الثانية 

138 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان

مصلحة كتابة الضبط

مكتب السجل التجاري

شراء  تصل تجاري
إن رئيس مصلحة كتابة الضبط)

باملحكمة االبتدائية بتطوان.

تطبيقا ملقتضيات الفصل)23)من)

مدونة التجارة القانون رقم)19-95.

يعلن تنه بمقت�سى العقد العدلي)

امحمد) العدالن  طرف  من  املحرر 

امللحقان) العساتي،) ومحمد  اشتتوا 

قسم) االستئناف  محكمة  بدائرة 

 32 بتاريخ) واملحرر  بتطوان  التوثيق 

ياسر) السيد  اشترى  ((2(2 يونيو)

لبطاقة) الحامل  ازناك  محمد  بن 

 EG226914 رقم) الوطنية  التعريف 

سكناه شارع دمشق رقم)74)الطوابل)

حميد) السيد  من  تطوان  السفلى 

لبطاقة) الحامل  العتابي  محمد  بن 

.L(52921(التعريف الوطنية رقم

امللكي) الجيش  شارع  سكناه 
تطوان) (16 رقم) (4 إقامة السالم ط)

جميع ارصل التجاري الواقع بشارع)

تطوان) (72 رقم) الخامس  محمد 

واملسجل بالسجل التجاري باملحكمة)

رقم) تحت  بتطوان  االبتدائية 

وهو عبارة عن قاعة شاي) (117222

بما له من املنافع املادية واملعنوية.

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية)

يوما من) (15 بتطوان وذلك إلى غاية)

صدور اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية 
رئيس مصلحة كتابة الضبط

146 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان

مصلحة كتابة الضبط
مكتب السجل التجاري
تناز1 عن  تصل تجاري

إن رئيس مصلحة كتابة الضبط)

باملحكمة االبتدائية بتطوان.

تطبيقا ملقتضيات الفصل)23)من)

مدونة التجارة القانون رقم)19-95.

يعلن تنه بمقت�سى العقد الثابت)

التاريخ واملحرر من طرف مراد عبد هللا)
بهيئة تطوان واملحرر) الخراز محامي 

2)2)،)تناز1 ورثة) بتاريخ فاتح تبريل)

فاطمة) وهم  رزاق  احمد  بن  علي 

التعريف) لبطاقة  الحاملة  امعيش 

تصالة عن) (L(7(252 الوطنية رقم)

نفسها ونيابة عن إبنتها ر8يعة رزاق)

اإلمضاء) املصححة  الوكالة  بموجب 

املغر8ية) للمملكة  العامة  بالقنصلية 

بلندن تحت رقم)42))بتاريخ)5))يناير)

219))والسيدة فاطمة رازق الحاملة)
رازق) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
والسيدة نادية رازق) (L(56991 رقم)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
والسيدة هدى رازق) (L312((6 رقم)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
والسيدة نادية رازق) (L337523 رقم)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
رقم)K325631)عن نصيبهم في ارصل

)التجاري املخصص للحالقة والكائن)
تطوان،) املهدي  موالي  بساحة 
املهنية) الضريبة  بجدو1  واملسجل 

تحت رقم)11545).
وذلك لفائدة السيد محمد رازق)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
L397276)بجميع منافعه وكافة) رقم)

حقوقه املخولة له.
بمصلحة) التعرضات  وستقبل 
السجل التجاري باملحكمة االبتدائية)
يوما من) (15 بتطوان وذلك إلى غاية)

صدور اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية 

147 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
مصلحة كتابة الضبط
مكتب السجل التجاري

بيع  تصل تجاري
إن رئيس مصلحة كتابة الضبط)

باملحكمة االبتدائية بتطوان.
تطبيقا ملقتضيات الفصل)23)من)

مدونة التجارة القانون رقم)19-95.
يعلن تنه بمقت�سى العقد الرسمي)
منير) ارستاذ  طرف  من  واملحرر 
بتطوان) موثق  االدري�سي  العزوزي 
(،(2(2 سبتمبر) (17 بتاريخ) واملحرر 
باع الشركين السيد مصطفى رياض)
مغربي رقم بطاقته)L41752)والسيد)
بطاقته) رقم  مغربي  بلحاج  علي 
)BX22(15،)ارصل التجاري الكائن)
شارع محمد الخامس تطوان) (15 ب)
باملحكمة) التجاري  بالسجل  واملقيد 
االبتدائية بتطوان تحت رقم)3342) 

و49342.
حمزة) السيد  لفائدة  وذلك 
لبطاقة) والحامل  مغربي  السعيدي 
 L652527 رقم) الوطنية  التعريف 
بجميع منافعه وكافة حقوقه املخولة)

له.
بمصلحة) التعرضات  وستقبل 
السجل التجاري باملحكمة االبتدائية)
يوما من) (15 بتطوان وذلك إلى غاية)

صدور اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية 

148 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
مصلحة كتابة الضبط
مكتب السجل التجاري

شراء حصة من  تصل تجاري
إن رئيس مصلحة كتابة الضبط)

باملحكمة االبتدائية بتطوان.
تطبيقا ملقتضيات الفصل)23)من)

مدونة التجارة القانون رقم)19-95.
يعلن تنه بمقت�سى العقد العدلي)
امحمد) العدالن  طرف  من  املحرر 
امللحقان) العساتي،) ومحمد  اشتتوا 
قسم) االستئناف  محكمة  بدائرة 
بتاريخ) واملحرر  بتطوان  التوثيق 
السيد) اشترى  ((219 3)سبتمبر)
بنسالم) السالم  عبد  بن  محمد 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
 23 عمارة) (9 L35(121،)سكناه) رقم)
زنقة ب شارع التهامي الوزاني تطوان)
من السيد عثمان بن محمد العمري)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
شارع) سكناه  (،L335439 رقم)
مانتونانس) هاوس  تجزئة  الجوالن 
من) (%(5 حصة) تطوان  (25 رقم)
الواقع) التجاري  ارصل  في  حصة 
 1( بشارع محمد عبد الرحمان رقم)
التجاري) بالسجل  واملسجل  تطوان 
تحت) بتطوان  االبتدائية  باملحكمة 
محل) عن  عبارة  وهو  (49(22 رقم)
بالتقسيط) الجاهزة  املالبس  لبيع 
واملعنوية. املادية  املنافع  له من  بما 
بمصلحة) التعرضات  وستقبل 
السجل التجاري باملحكمة االبتدائية)
يوما من) (15 بتطوان وذلك إلى غاية)

صدور اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية 

رئيس مصلحة كتابة الضبط

149 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
مصلحة كتابة الضبط
مكتب السجل التجاري
تفويت  تصل تجاري

إن رئيس مصلحة كتابة الضبط)
باملحكمة االبتدائية بتطوان.

تطبيقا ملقتضيات الفصل)23)من)
مدونة التجارة القانون رقم)19-95.
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يعلن تنه بمقت�سى العقد العرفي)

نوفمبر) فاتح  بتاريخ  بتكوان  املحرر 

216)،)باعت السيدة جميلة بنعبود)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

كريمة) .والسيدة  (L139226 رقم)

التعريف) لبطاقة  الحاملة  بنعبود 

جميع) (.L139225 رقم) الوطنية 

ارصل التجاري للمحل الكائن بشارع)

كان) والذي  (3 رقم) تنوا1  معركة 

والتجهيزات) ارثاث  لبيع  مخصص 

املنزلية.

املهدي) السيد  لفائدة  وذلك 

التعريف) لبطاقة  الحامل  املصوري 

الوطنية رقم)L71793)بجميع منافعه)

وكافة حقوقه املخولة له.

بمصحلة) التعرضات  وستقبل 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية)

يوما من) (15 بتطوان وذلك إلى غاية)

صدور اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية 

رئيس مصلحة كتابة الضبط

150 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
بيع تصل تجاري

ملف البيع عدد 219)/)2

حساب رقم 921)

طرف من  محرر  عقد   بمقت�سى 

 د كبريتي بوشعيب ومؤرخ في)2))سبتمبر

ديسمبر) ((7 بتاريخ) ومسجل  ((212

212))باع السيد عبد الكريم جلجا1)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

إلى السيد املصطفى) (M21651 رقم)

التعريف) لبطاقة  الحامل  الحب�سي 

مجموع) (MA32124 رقم) الوطنية 

تحت) املسجل  التجاري  ارصل  فرع 

موالي) بشارع  الكائن  (672( رقم)

واملزاو1) آزمور  (195 رقم) الحسن 

 MARCHAND D’EPICERIE فيه)

الشروط) حسب  (EN DETAIL

العقد. في  املذكورة  والكيفية 

 وعليه فإن التعرضات تقبل بكتابة

 الضبط باملحكمة االبتدائية بالجديدة

من) يوما  (15 تجل) داخل 

الثانية. النشرة  تاريخ 
النشرة الثانية 

املشرف على مصلحة السجل التجاري 

 153 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة

بيع تصل تجاري

ملف عدد 2/29)2)

حساب رقم 13334

 (2 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

فبراير)2)2))ومسجل بتاريخ)4)مارس)

باع السيد شابي عبد املطلب) ((2(2

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

غزالن) السيدة  إلى  (M417((2 رقم)

التعريف) لبطاقة  الحاملة  كوكب 

مجموع) (M4524(( رقم) الوطنية 

 MAG FD بـ) ارصل التجاري الكائن 

 4 RDC RAYNA 4 LOT OUASSAT

نشاط) فيه  املزاو1  (EL JADIDA

 COIFEUR POUR DAMES OU

حسب) وذلك  (POUR HOMMES

الشروط والكيفية املذكورة في العقد.

 وعليه فإن التعرضات تقبل بكتابة

 الضبط باملحكمة االبتدائية بالجديدة

داخل تجل)15)يوما من تاريخ النشرة)

الثانية.

النشرة الثانية 
املشرف على مصلحة السجل التجاري 

 154 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة

بيع تصل تجاري

ملف عدد 2/15)2)

حساب رقم 15436

في) مؤرخ  عدلي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ ومسجل  ((2(2 يونيو) (2 

باع السيد بوشعيب) ((2(2  2)يونيو)

التعريف) لبطاقة  الحامل  بوخلفي 

السيد إلى  (MA4231 رقم) الوطنية 

)علي ادزمان الحامل لبطاقة التعريف)

فرع مجموع) (M4(622 الوطنية رقم)

 (5652 عدد) التجاري  ارصل 

 FACE KISSARIAT  59 بـ) الكائن 
املزاو1) (ASSOUAR AZMOUR

 MD D’ARTICLES ( نشاط) فيه 

 COMMUNS DE BONNETERIE

وذلك حسب الشروط) (EN DETAIL

العقد. في  املذكورة  والكيفية 

 وعليه فإن التعرضات تقبل بكتابة

 الضبط باملحكمة االبتدائية بالجديدة

من) يوما  (15 تجل) داخل 

الثانية. النشرة  تاريخ 

النشرة الثانية 
املشرف على مصلحة السجل التجاري 

 155 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف إشهار بيع تصل تجاري

رقم : 2/27)2)

حساب خصو�سي رقم : 13635
إشهار بيع تصل تجاري

بمقت�سى عقد عرفي حرر بمدينة)

الدار البيضاء)بتاريخ)2))سبتمبر)2)2) 

 Lamination Automotive(باعت شركة

ممثلها) شخص  في  (Fabrics SARL
التجاري) بالسجل  املقيدة  القانوني 

والكائن) (47573 رقم) تحت  للقنيطرة 

 Lots 13.19 et 13.(2(مقرها االجتماعي

 Atlantic Free Zone, Commune

جزء) (Amer( Saflia,( Kenitra,( Maroc

من ارصل التجاري املتعلق بنشاط قص)

وخياطة تغطية مقاعد السيارات الكائن)

 Lots 13.19 et 13.(2 Atlantic Free(ب

 Zone,( Commune( Amer( Saflia,

بالسجل) واملقيدة  (Kenitra, Maroc

 47573 التجاري للقنيطرة تحت رقم)

 Adient Automotive Seating لفائدة)
التجاري) بالسجل  املقيدة  (Maroc

والكائن) (55121 رقم) تحت  للقنيطرة 

 Lots I1.(5 Atlantic مقرها االجتماعي)

 Free(Zone,(Commune(Amer(Saflia,

.Kenitra, Maroc

تعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 

تن يتقدموا بتعرضهم لدى املحكمة)

 15 االبتدائية بالقنيطرة داخل تجل)

من تاريخ النشرة الثانية) يوما ابتداء)

طبقا للفصل)24)من مدونة التجارة.

النشرة ارولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

4 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة

ملف إشهار بيع تصل تجاري

عدد : 2)2)/26

حساب خصو�سي  عدد : 13557

طلب إشهار بيع تصل تجاري

بمقت�سى عقد موثق حرر بمكتب)

موثقة) السباعي  فوزية  ارستاذة 

سبتمبر) (2 بتاريخ) القنيطرة  بمدينة 

 MONSIEUR YASSINE باع) ((2(2

  BARQI MAROCAIN CIN

.G7(5964

باملحل) الكائن  التجاري  ارصل 

الساكنية) (11 رقم) (3 زنقة) (1 رقم)

 SALON DE (: القنيطرة املستغل ك)

 COIFFEUR POUR HOMMES

لدى) التجاري  بالسجل  واملقيد 

بالقنيطرة تحت) اإلبتدائية  املحكمة 

عدد))7369)مقابل مبلغ)52222.22 

 MONSIEUR لفائدة) درهم 

.MOHAMMED BRICHA

تعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 

تن يتقدموا يتعرضهم لدى املحكمة)

 15 اإلبتدائية بالقنيطرة داخل تجل)

من تاريخ النشرة الثانية) يوما ابتداء)

طبقا للفصل)24)من مدونة التجارة.

النشرة ارولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

138 مكرر
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املحكمة االبتدائية ببني مالل
إعالن عن بيع تصل تجاري

ملف رقم : 2)2)/29

حساب رقم : 6166

بمقت�سى عقد عدلي منجز بتاريخ)

ومسجل ببني مال1) ((2(2 يناير) ((1

السيد فإن  ((2(2 يناير) (32 بتاريخ)

راشد) مغربي  بوعزوي  القادر  عبد  (

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

الرشاد حي  الساكن  (I35222  رقم)

)ز)1)ر)34)بني مال1 مسجل بالسجل)

رقم) تحت  املحكمة  بهذه  التجاري 

)367))قد باع جميع ارصل التجاري

 22 الرقم) (1 ز) الرشاد  والكائن حي  (

لبيع كمحل  واملستعمل  مال1  بني 

لفائدة) بالتقسيط  االكياس 

التعريف) بطاقة  بوعزوي  محمد 

حدد) وقد  (I711625 رقم) الوطنية 

 192222 قدره) مبلغ  في  البيع  ثمن 

درهم. تلف  وتسعون  مائة  درهم 

تقديم) ارخير  هذه  دائني  فعلى 
تعرضاتهم إلى مكتب السجل التجاري)
باملحكمة االبتدائية بني مال1 داخل)
املوالية) يوما  (15 يتعدى) ال  تجل 

للنشرة الثانية.
النشرة ارولى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

118مكرر
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة التجهيز والنقل 
واللوجيستيك

املديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 
واللوجيستك واملاء بآسفي

تحديد امللك العمومي البحري 
للشريط الساحلي لجرف ليهودي 
التابع للنفوذ الترابي للجماعة 

الترابية توالد سلمان بإقليم آسفي 
من الوتد رقم : 1 إلى الوتد رقم )
إعالن عن إجراء بحث عمومي

بموجب قرار تصدره وزير التجهيز)
(: رقم) واملاء) واللوجيستيك  والنقل 
DPETLE SAFI/SGDPC DP-SA/
تكتو8ر) (2 بتاريخ) (D1(63/(2(2
سيجري بقيادة توالد سلمان) ((2(2
نوفمبر) (1( تاريخ) من  آسفي  بإقليم 
(،(2(2 ديسمبر) (11 إلى غاية) ((2(2
امللك) تحديد  مشروع  في  بحث 
العمومي البحري للشريط الساحلي)
الترابي) للنفوذ  التابع  ليهودي  لجرف 
سلمان،) توالد  الترابية  للجماعة 

بإقليم آسفي.
قيادة) بمكاتب  امللف  وضع  وقد 
بإقليم) اجزولة  دائرة  سلمان  توالد 
آسفي ملدة شهر واحد بتلقي مالحظات)

وتصريحات من يهمهم االمر.
137

وزارة التجهيز والنقل 
واللوجيستيك

املديرية الجهوية للتجهيز والنقل 
واللوجيستك واملاء

 املؤسسات املضرة والغير املالئمة
 تو الخطيرة من الدرجة ارولى

بحث حو1 الكشف عن املنافع 
واملضار

إعالن 
إن بحثا حو1 الكشف عن املنافع)
سيفتتح) واحد،) شهر  مدته  واملضار 
بمكاتب) ((2(2 نوفمبر) (( من) ابتداء)
باها، ايت  اشتوكة  إقليم  عمالة 

)وذلك بناء)على الطلب الذي تقدمت)

 CIMENTS(به شركة إسمنت املغرب

مقرها) الكائن  (DU MAROC

1)6،)شارع بانورامية،) االجتماعي ب)

واملتعلق) البيضاء،) الدار  ((2152

االسمنت) مصنع  واستغال1  بإنشاء)

ريت باها بجماعة إمي مقورن إقليم)

موافاتي) قصد  باها  ايت  اشتوكة 

برتيكم الشامل حو1 املشروع.

هذا،)ويوجد ملف البحث بمكاتب)

عمالة إقليم اشتوكة ايت باها،)حيث)

يهمه ارمر،) يمكن االطالع عليه ملن 

وذلك خال1 توقات العمل اإلداري.

139

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 

عزوز)) توالد  قيادة  بمقر  ( سيجري)

ابتداء)من)6))تكتو8ر)2)2))إلى غاية)

مشروع) في  بحث  ((2(2 نوفمبر) (4

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

 (22 السيد محمد شطيبي العنوان)

االمل) حي  السادس  محمد  شارع 

املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  خر8يكة،)

املنزلية) اإلستعماالت  تجل  ( من)

والسقي بامللك املدعو املرس البالغة)

الكائن) سنتيار  (34 آر) (41 مساحته)

بجماعة توالد عزوز قيادة توالد عزوز)

دائرة خر8يكة إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

دائرة) عزوز  توالد  قيادة  عزوز  توالد 

خر8يكة إقليم خريبكة.

 5

وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 
ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 
بولنوار-بئر) قيادة  بمقر  سيجري 
 (2(2 تكتو8ر) ((6 من) ابتداء) مزوي 
في) بحث  ( ((2(2 نوفمبر) (4 إلى غاية)
مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء)
حيدر) الحفيظ  عبد  السيد  لفائدة 
العنوان دوار املساعدة اوالد ابراهيم)
بولنوار خر8يكة،)املتعلق بحفر وجلب)
املنزلية) اإلستعماالت  تجل  من  املاء)
آر بامللك املدعو ملك عبد) ((2 وسقي)
 (7 آر) ((( الحفيظ البالغة مساحته)
سنتيار الكائن بجماعة بولنوار قيادة)
بولنوار-بئر مزوي دائرة خر8يكة إقليم)

حر8يكة))).
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
بولنوار قيادة بولنوار-بئر مزوي دائرة)

خر8يكة إقليم حر8يكة.
6 

وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 
مال1) بني  الر8يع  رم  املائي  الحوض 
سيجري))بمقر قيادة بولنوار-بئر مزوي))))
ابتداء)من))6))تكتو8ر)2)2))إلى غاية)
مشروع) في  بحث  ((2(2 نوفمبر) (4
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
 31 العنوان) السيد املعطي بشراوي 
بلوك ج حي االمل بوجنيبة خر8يكة،)
تجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
اإلستعماالت املنزلية املنفردة بامللك)
 1 مساحته) البالغة  املرس  املدعو 
الكائن) سنتيار  (32 آر) (73 هكتار)
بجماعة بئر مزوي)))قيادة بولنوار-بئر)

مزوي دائرة خر8يكة إقليم خر8يكة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
مزوي) بولنوار-بئر  قيادة  مزوي  بئر 

دائرة خر8يكة إقليم خر8يكة.
7

وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 

ابتداء) ( بمقر قيادة تكوديد) ( سيجري)

 4 غاية) إلى  ((2(2 تكتو8ر) ((6 ( من)

مشروع) في  بحث  ( ((2(2 نوفمبر)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

العنوان) ورجدا1  محمد  السيد 
رقم) (1( رقم) ( زنقة) ( الوحدة) تجزئة 

املنز1)49)تزيال1 املتعلق بحفر وجلب)

بامللك املدعو) السقي  من تجل  املاء)

امزاز البالغة مساحته)9629)متر مربع)

قيادة) نلخير  تكودي  بجماعة  الكائن 

تكوديد دائرة تزيال1 إقليم تزيال1.)))))

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

دائرة) تكوديد  قيادة  نلخير  تكودي 

تزيال1 إقليم تزيال1.

8

وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 

ابتداء) ( بمقر قيادة تفورار) ( سيجري)

 4 غاية) إلى  ((2(2 تكتو8ر) ((6 ( من)

مشروع) في  بحث  ((2(2 نوفمبر)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد سعيد حاميد العنوان تجزئة)

بني) (5 الرقم) (7 بلوك) الكرمة  داي 

من) املتعلق بحفر وجلب املاء) مال1،)

تزموط) املدعو  بامللك  ( السقي) تجل 

متر مربع) (32(3.12 البالغة مساحته)

قيادة) تيموليلت  بجماعة  الكائن 

تفورار دائرةتفورار إقليم تزيال1.)

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

تيموليلت قيادة تفورار دائرة تفورار)

إقليم تزيال1.

9
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 
ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 
من)) بمقر قيادة مزم ابتداء) ( سيجري)
نوفمبر) (4 إلى غاية) ((2(2 تكتو8ر) ((6
الترخيص) مشروع  في  بحث  ((2(2
شركة) لفائدة  املاء) وجلب  بحفر 
تمثلها نوا1 كرناط) (MIARA BRIKA
 4 ب) درب  الراحة  عمارة  العنوان 
رقم)5)قلعة السراغنة،املتعلق بحفر)
وجلب املاء)من تجل تزويد مقلع باملاء)
البالغة) الواد االخضر  املدعو  بامللك 
95)سنتيار) آر) (1( 7)هكتار) مساحته)
بن) عي�سى  سيدي  بجماعة  الكائن 
الصهريج) دائرة  مزم  قيادة  سليمان 

صنهاجة إقليم قلعة السراغنة.)))))
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
سيدي عي�سى بن سليمان قيادة مزم)
دائرة الصهريج صنهاجة إقليم قلعة)

السراغنة.
10

وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 
ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 
سيجري))بمقر قيادة تاساوت))ابتداء)
 4 غاية) إلى  ((2(2 تكتو8ر) ((6 من)
مشروع) في  بحث  ((2(2 نوفمبر)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
دوار) العنوان  متوكل  محمد  السيد 
القلعة،) بوعلي  اوالد  عليليش  اوالد 
تجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
البالغة) الغابة  بامللك املدعو  السقي 
سنتيار) (1 آر) (33 هكتار) (4 مساحته)
قيادة) توزينت  بجماعة  الكائن 
تاساوت دائرة قلعة-بني عامر إقليم)

قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
قلعة- دائرة  تاساوت  قيادة  توزينت 

بني عامر إقليم قلعة السراغنة.
11

وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 
ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 
زراد) توالد  قيادة  بمقر  ( سيجري)
الفقراء))ابتداء)من)6))تكتو8ر)2)2) 
في) بحث  ( ((2(2 نوفمبر) (4 إلى غاية)
مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء)
الخنشر) املصطفى  السيد  لفائدة 
العنوان دوار اوالد بوحماد اوالد زراد)
قلعة السراغنة،)املتعلق بحفر وجلب)
املاء)من تجل سقي)5)هكتارات فقط)
بامللك املدعو ملعيدر الحاشية البالغة)
مساحته)17)هكتار)92)آر)54)سنتيار)
الكائن بجماعة توالد زراد قيادة))توالد)
تهل الغابة إقليم) (- زراد دائرة قلعة)

قلعة السراغنة.)))))
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
دائرة) زراد  توالد  ( قيادة) زراد  توالد 
قلعة) إقليم  الغابة  تهل  (- قلعة)

السراغنة.
12

وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 
ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 
نيسلي)) تيزي  قيادة  بمقر  ( سيجري)
ابتداء)من)6))تكتو8ر)2)2))إلى غاية)
مشروع) في  بحث  ((2(2 نوفمبر) (4
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
والسيد) حسان  املصطفى  السيد 
نسلي) تيزي  العنوان  حسان  بناصر 
املركز تغبالة بني مالك))املتعلق بحفر)
وجلب املاء)من تجل سقي)5)هكتارات)
البالغة) اكرى  املدعو  بامللك  فقط 
بجماعة) الكائن  عبرة  ((4 مساحته)
تيزي نيسلي))قيادة تيزي نيسلي))دائرة)

تغبالة إقليم بني مال1.)))))
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
تيزي نيسلي))قيادة تيزي نيسلي))دائرة)

تغبالة إقليم بني مال1.))))))))
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 

نيسلي)) تيزي  ( قيادة) بمقر  ( سيجري)

إلى) ((2(2 تكتو8ر) ((6 ( من) ابتداء)

في) بحث  ((2(2 نوفمبر) (4 غاية)

وجلب) بحفر  الترخيص  مشروع 

الدباز) الحسين  السيد  لفائدة  املاء)

زاوية) تقبرين  العنوان حي  معه  ومن 

املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  الشيخ،)

من تجل السقي بامللك املدعو املو)

البالغة مساحته) نوفوهام  انتغزوت 

متر مربع الكائن بجماعة) (42(21.75

تيزي نيسلي قيادة تيزي نيسلي)))دائرة)

تغبالة إقليم بني مال1.)))

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

تيزي نيسلي قيادة تيزي نيسلي)))دائرة)

تغبالة إقليم بني مال1.

14

وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 

زم) وادي  جماعة  بمقر  ( سيجري)

ابتداء)من)6))تكتو8ر)2)2))إلى غاية)

مشروع) في  بحث  ((2(2 نوفمبر) (4

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

 111 العنوان) ( عقي) جواد  السيد 

زنقة املدارس وادي زم،)املتعلق بحفر)

اإلستعماالت) تجل  من  املاء) وجلب 

روا) املدعو  بامللك  املنفردة  ( املنزلية)

سنتيار) (66 آر) (1 مساحته) البالغة 

باشوية) زم  وادي  بجماعة  الكائن 

وادي زم عمالة خر8يكة.)))))

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

عمالة) زم  وادي  باشوية  زم  وادي 

خر8يكة.)))))

15

وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 
ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 
املفاسيس- قيادة  بمقر  ( سيجري)

الفقراء))ابتداء)من))6))تكتو8ر)2)2) 
في) بحث  ((2(2 نوفمبر) (4 غاية) إلى 
مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء)
العنوان) نيبة  املعطي  السيد  لفائدة 
الفقراء) الوارثيين  السالملة  دوار 
املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  خر8يكة،)
بامللك) باملاء) مقبرة  تزويد  تجل  من 
املتواجدة) املسلمين  مقبرة  املدعو 
 4 مساحته) السالملةالبالغة  بدوار 
آر الكائن بجماعة الفقراء) ((9 هكتار)
دائرة) املفاسيس-الفقراء) قيادة 

خر8يكة إقليم خر8يكة.)))))
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
املفاسيس-الفقراء) قيادة  الفقراء)

دائرة خر8يكة إقليم خر8يكة.
16

وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 
ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 
عزوز)) توالد  قيادة  بمقر  ( سيجري)
إلى) ((2(2 تكتو8ر) ((6 ( من) ابتداء)
في) بحث  ( ((2(2 نوفمبر) (4 غاية)
مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء)
العنوان) حرير  عمر  السيد  لفائدة 
بلوك) الغر8يين  شنان  سيدي  اوالد 
بن) الفقيه  (1 الرقم) (9 الزنقة) (1
من) صالح،املتعلق بحفر وجلب املاء)
املنفردة)) ( املنزلية) اإلستعماالت  تجل 
البالغة) العالمة  دير  املدعو  بامللك 
الكائن) سنتيار  (22 آر) (12 مساحته)
بجماعة توالد عزوز قيادة توالد عزوز)

دائرة خر8يكة إقليم خر8يكة.)))))
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
دائرة) عزوز  توالد  قيادة  عزوز  توالد 

خر8يكة إقليم خر8يكة.)))))
17
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 

 (6 ابتداء) ( بمقر قيادة بزو) ( سيجري)

نوفمبر) (4 غاية) إلى  ((2(2 تكتو8ر)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ( ((2(2

بحفر وجلب املاء)لفائدة السيد صالح)

ارفالة) ورمان  دوار  العنوان  حبيبي 

ازيال1،)املتعلق بحفر وجلب املاء)من)

سيالت) املدعو  بامللك  السقي  تجل 

سنتيار) (5( آر) (74 البالغة مساحته)

بزو) قيادة  ارفالة  بجماعة  الكائن 

دائرة بزو إقليم تزيال1.)))))

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

إقليم) بزو  دائرة  بزو  قيادة  ارفالة 

تزيال1.

18

وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 

نيفري)) إيمي  قيادة  بمقر  ( سيجري)

ابتداء)من))6))تكتو8ر)2)2))إلى غاية)

مشروع) في  بحث  ( ((2(2 نوفمبر) (4

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

دوار) العنوان  كرومي  محمد  السيد 

جماعة) تاودنوست  فرقة  تزالك 

دمنات) دائرة  تمنيفري  قيادة  إمليل 

من) تزيال1،املتعلق بحفر وجلب املاء)

ملعادين)) املدعو  بامللك  السقي  تجل 

البالغة مساحته)2))عبرة من الشعير)

إيمي) قيادة  امليل  بجماعة  الكائن 

نيفري دائرة ولتانة))إقليم تزيال1.)

)لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

امليل قيادة إيمي نيفري دائرة ولتانة))

إقليم تزيال1.)
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي رم الر8يع ببني مال1،)
سيجري بمقر قيادة امزورة ابتداء)من)
4)نوفمبر) إلى غاية) ((2(2 اكتو8ر) ((6
الترخيص) مشروع  في  بحث  ((2(2
السيدة) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 
 ( جنان) العنوان  خياط،) فاطمة 
ممر الحدائق عين السبع،) (414 رقم)
املتعلق بحفر وجلب) الدار البيضاء،)
املنزلية)) االستعماالت  تجل  من  املاء)
والسقي بامللك املدعو حمر لعوينات،)
آر) و12) هكتار  (1 مساحته) البالغة 
و59)سنتيار،)تقريبا،)الكائن بجماعة)
دائرة سطات) قيادة امزورة،) كدانة،)

الشمالية،)إقليم سطات.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
دائرة سطات) قيادة امزورة،) كدانة،)

الشمالية،)إقليم سطات.
20

وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي رم الر8يع ببني مال1،)
ابتداء) كيسر  قيادة  بمقر  سيجري 
غاية) إلى  ((2(2 اكتو8ر) ((6 من)
مشروع) في  بحث  ((2(2 4)نوفمبر)
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
العنوان) اتوير�سي،) احمد  السيد 
ق ج الدار) (64 رقم) (6 حي لعلو زنقة)
وجلب) بحفر  املتعلق  البيضاء،)
املنزلية)) االستعماالت  تجل  من  املاء)
والسقي بامللك املدعو ترض الحطة،)
مساحته) البالغة  (،( الضلعي) فدان 
الكائن بجماعة) سنتيار،) 32)آر و24)
دائرة سطات) قيادة كيسر،) كيسر،)

الجنو8ية،)إقليم سطات.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
دائرة سطات) قيادة كيسر،) كيسر،)

الجنو8ية،)إقليم سطات.
21

وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي رم الر8يع ببني مال1،)
سعيد) توالد  قيادة  بمقر  سيجري 
ابتداء)من)6))اكتو8ر)2)2))إلى غاية)
مشروع) في  بحث  ((2(2 4)نوفمبر)
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
العنوان رقم) السيد رضوان مقتدر،)
الدار البيضاء،) محج الرميطاج،) (51
تجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
)والسقي بامللك) االستعماالت املنزلية)
البالغة) بوقر8ة،) الحصبة  املدعو 
و33  آر  و95) هكتار  (1 مساحته)
سنتيار،)الكائن بجماعة توالد سعيد،)
سطات) دائرة  سعيد،) توالد  قيادة 

الشمالية،)إقليم سطات.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
توالد سعيد،)قيادة توالد سعيد،)دائرة)

سطات الشمالية،)إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي رم الر8يع ببني مال1،)
امبارك) توالد  قيادة  بمقر  سيجري 
ابتداء)من)6))اكتو8ر)2)2))إلى غاية)
مشروع) في  بحث  ((2(2 4)نوفمبر)
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
العنوان) السيد عبد العزيز عو8اين،)
شارع محمد الخامس تجزئة جاد رقم)
وجلب) بحفر  املتعلق  مال1،) بني  (45
املنزلية)) االستعماالت  تجل  من  املاء)
والسقي بامللك املدعو عزيب ادروكر،))
و25)آر) ))هكتار  مساحته) البالغة 
توالد) بجماعة  الكائن  سنتيار،) و29)
دائرة) امبارك،) توالد  قيادة  امبارك،)

بني مال1،)إقليم بني مال1.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
امبارك،) توالد  قيادة  امبارك،) توالد 

دائرة بني مال1،)إقليم بني مال1.
23

وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي رم الر8يع ببني مال1،)

امبارك) توالد  قيادة  بمقر  سيجري 

ابتداء)من)6))اكتو8ر)2)2))إلى غاية)

مشروع) في  بحث  ((2(2 4)نوفمبر)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

معه،) ومن  شباك  محمد  السيد 

توالد) ابراهيم  ايت  دوار  العنوان 

بحفر) املتعلق  مال1،) بني  امبارك 

وجلب املاء)من تجل سقي)5)هكتارات)

توالد) فقط بامللك املدعو العيايطة،)

6)هكتارات) البالغة مساحته) بو8كر،)

و67)آر و92)سنتيار،)الكائن بجماعة)

توالد كناو،)قيادة توالد امبارك،)دائرة)

بني مال1،)إقليم بني مال1.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

توالد كناو،)قيادة توالد امبارك،)دائرة)

بني مال1،)إقليم بني مال1.

24

وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي رم الر8يع ببني مال1،)

سيجري بمقر قيادة تاكزيرت ابتداء)

غاية) إلى  ((2(2 اكتو8ر) ((6 من)

مشروع) في  بحث  ((2(2 4)نوفمبر)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

السيدة فاطمة قزدبار،)العنوان دوار)

تيت عسو تاكزيرت القصيبة،)املتعلق)

سقي) ( تجل) من  املاء) وجلب  بحفر 

تانوغة،)) املدعو  بامللك  فيال  حديقة 

شعيرا) عبرات  (3 مساحته) البالغة 

تانوغة،) بجماعة  الكائن  تقريبا،)

القصيبة،) دائرة  تاكزيرت،) قيادة 

إقليم بني مال1.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

دائرة) تاكزيرت،) قيادة  تانوغة،)

القصيبة،)إقليم بني مال1.

25
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي رم الر8يع ببني مال1،)

مال1) بني  جماعة  بمقر  سيجري 

ابتداء)من)6))اكتو8ر)2)2))إلى غاية)

مشروع) في  بحث  ((2(2 4)نوفمبر)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

العنوان) مساعيد،) حميد  السيد 
بني) (،15 رقم) (17 بلوك) (( حي املسيرة)

من) املتعلق بحفر وجلب املاء) مال1،)

املنفردة) املنزلية  االستعماالت  تجل 

بامللك املدعو رياض السالم ف)53-،))

الكائن) ))آر،) مساحته) البالغة 

بجماعة بني مال1 باشوية بني مال1)

عمالة بني مال1.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

عمالة) باشوية بني مال1،) بني مال1،)

بني مال1.

26

وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي رم الر8يع ببني مال1،)

سيجري بمقر قيادة آيت ويرة ابتداء)

غاية) إلى  ((2(2 اكتو8ر) ((6 من)

مشروع) في  بحث  ((2(2 4)نوفمبر)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

ومن) بومروان  املصطفى  السيد 

تغبولة ج ت 1) العنوان دوار  معه،)

وجلب) بحفر  املتعلق  القصيبة،) دير 

املنزلية)) االستعماالت  تجل  من  املاء)

تغدوين،) املدعو  بامللك  والسقي 

البالغة مساحته)3)هكتار و14)آر و9) 

سنتيار،)الكائن بجماعة دير القصيبة)

القصيبة،) دائرة  ويرة  تيت  قيادة 

إقليم بني مال1.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

دائرة) تيت ويرة  القصيبة قيادة  دير 

القصيبة،)إقليم بني مال1.

27

وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي رم الر8يع ببني مال1،)
سيجري بمقر جماعة))سوق السبت)
اكتو8ر) ((6 من) ابتداء) النمة  توالد 
2)2))إلى غاية)4)نوفمبر)2)2))بحث)
وجلب) بحفر  الترخيص  مشروع  في 
بوري،) محمد  السيد  لفائدة  املاء،)
شارع موالي) العنوان حي الياسمين،)
اسماعيل سوق السبت،)توالد النمة،)
تجل)) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
بامللك) العمرانية  التجمعات  تزويد 
املدعو حوز الدوار،)البالغة مساحته)
الكائن بجماعة سوق) متر مربع،) (22
سوق) باشوية  النمة  توالد  السبت 
السبت توالد النمة،)عمالة الفقيه بن)

صالح.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
باشوية) النمة  توالد  السبت  سوق 
عمالة) النمة،) توالد  السبت  سوق 

الفقيه بن صالح.
28

وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي رم الر8يع ببني مال1،)
مال1) بني  جماعة  بمقر  سيجري 
ابتداء)من)6))اكتو8ر)2)2))إلى غاية)
مشروع) في  بحث  ((2(2 4)نوفمبر)
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
السيد مراد بوعالكة،)العنوان تجزئة)
مال1،) بني  (6 رقم) (( بلوك) الحسني 
تجل)) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
V4-(سقي حديقة فيال بامللك املدعو

III)بسمة،)البالغة مساحته)))آر و25 
مال1) بني  بجماعة  الكائن  سنتيار،)

باشوية بني مال1،)عمالة بني مال1.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
بني مال1 باشوية بني مال1،)عمالة بني)

مال1.
29

وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي رم الر8يع ببني مال1،)

سيجري بمقر قيادة تاكزيرت ابتداء)

غاية) إلى  ((2(2 اكتو8ر) ((6 من)

مشروع) في  بحث  ((2(2 4)نوفمبر)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

السيد عبد العزيز موسفر والسبدة)

العنوان دوار تيت) السعدية قرواني،)

اشطين تيت وودي تاكزيرت القصبة،)

تجل)) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

تازروالت،)) املدعو  بامللك  السقي 

البالغة مساحته)45.63)6)متر مربع،)

قيادة) تاكزيرت،) بجماعة  الكائن 

بني) إقليم  القصيبة،) دائرة  تاكزيرت 

مال1.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

دائرة) تاكزيرت،) قيادة  تاكزيرت،)

القصيبة،)إقليم بني مال1.

30

وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي رم الر8يع ببني مال1،)

نيسلي) تيزي  قيادة  بمقر  سيجري 

ابتداء)من)6))اكتو8ر)2)2))إلى غاية)

مشروع) في  بحث  ((2(2 4)نوفمبر)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

العنوان) اكسكاس،) يوسف  السيد 

املتعلق) تيزي نسلي املركز القصيبة،)

السقي) ( تجل) من  املاء) بحفر وجلب 

البالغة) بامللك املدعو اغبالو احال1،)

الكائن) قمحا،) عبرات  (26 مساحته)
تيزي) قيادة  نيسلي،) تيزي  بجماعة 

نيسلي،)دائرة اغبالة،)إقليم بني مال1.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

تيزي نيسلي،)قيادة تيزي نيسلي،)دائرة)

اغبالة،)إقليم بني مال1.

31

وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي رم الر8يع ببني مال1،)
سيجري بمقر قيادة آيت ويرة ابتداء)
غاية) إلى  ((2(2 اكتو8ر) ((6 من)
مشروع) في  بحث  ((2(2 4)نوفمبر)
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
العنوان دوار) السيد لحسن ويامنة،)
القصيبة،) الدير  ويشو  سعيد  تيت 
تجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
)والسقي بامللك) االستعماالت املنزلية)
مساحته) البالغة  تفي�سي،) املدعو 
)2)هكتار و25)آر و53)سنتيار،)الكائن)
بجماعة دير القصيبة قيادة تيت ويرة)

دائرة القصيبة،)إقليم بني مال1.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
دائرة) تيت ويرة  القصيبة قيادة  دير 

القصيبة،)إقليم بني مال1.
32

وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي رم الر8يع ببني مال1،)
سيجري بمقر قيادة توالد سعيد الواد)
ابتداء)من)6))اكتو8ر)2)2))إلى غاية)
مشروع) في  بحث  ((2(2 4)نوفمبر)
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
العنوان) البوهالي،) فاطنة  السيدة 
دوار توالد داوود الزوائر توالد يعيش)
املتعلق بحفر وجلب املاء) بني مال1،)
من تجل))سقي بامللك املدعو لعيشية)
))هكتار) مساحته) البالغة  (،S.45-7
و37)آر و62)سنتيار،)الكائن بجماعة)
سعيد) توالد  قيادة  يوسف،) توالد 
إقليم بني) دائرة قصبة تادلة،) الواد،)

مال1.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
سعيد) توالد  قيادة  يوسف،) توالد 
إقليم بني) دائرة قصبة تادلة،) الواد،)

مال1.
33
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 
ببني) الر8يع  رم  املائي  الحوض 
آيت) قيادة  بمقر  سيجري  مال1،)
 (2(2 اكتو8ر) ((6 من) ابتداء) ويرة 
في) بحث  ((2(2 4)نوفمبر) غاية) إلى 
مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء،)
العنوان) لفائدة السيد حميد اوعال،)
القصيبة،) ناوور  افسفاس  دوار 
تجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
والسقي) ( املنزلية) االستعماالت 
البالغة) بوتغبالوت،) املدعو  بامللك 
الكائن) تقريبا،) 25)هكتار  مساحته)
بجماعة ناوور،)قيادة تيت ويرة دائرة)

القصيبة،)إقليم بني مال1.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
بجماعة ناوور،)قيادة تيت ويرة دائرة)

القصيبة،)إقليم بني مال1.
34

وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 
ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 
سيجري))بمقر قيادة))توالد زراد ابتداء)
من))6))تكتو8ر)2)2))إلى غاية)4)نونبر)
الترخيص) مشروع  في  بحث  ( ((2(2
بحفر وجلب املاء)لفائدة السيد))عبد)
شارع) العنوان  ( الكحالوي) العزيز 
محمد السادس فيال م و م ص ش)
رقم)4)الحي الشتوي مراكش،)املتعلق)
 5 تجل سقي) من  املاء) بحفر وجلب 
هكتارات فقط بامللك املدعو جنان)1 
البالغة مساحته)5))هكتار)26)آر)51 
توالد صبيح) بجماعة  الكائن  سنتيار 
تهل) القلعة  دائرة  زراد  توالد  قيادة 

الغابة اقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة))))
دائرة) زراد  توالد  قيادة  توالد صبيح 
قلعة) اقليم  الغابة  تهل  القلعة 

السراغنة.
35

وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 

الغابة) تهل  قيادة  بمقر  ( سيجري)

إلى) ((2(2 تكتو8ر) ((6 ( من) ابتداء)

غاية)4)نونبر)2)2)))بحث في مشروع)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

دوار) العنوان  كما1  تحمد  ( السيد)

بحفر) املتعلق  القلعة  ميات  الرغاي 

بامللك) سقي  تجل  من  املاء) وجلب 

البالغة) الجبل  املدعو بالد خويمات 

مساحته)21)هكتار)22)آر)27)سنتيار)

تهل) قيادة  ميات  بجماعة  الكائن 

الغابة) تهل  القلعة،) دائرة  الغابة 

اقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة))))

ميات قيادة تهل الغابة دائرة القلعة،)

تهل الغابة اقليم قلعة السراغنة.

36

وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 

بو علي) توالد  ( بمقر قيادة) ( سيجري)

إلى) ((2(2 تكتو8ر) ((6 من) ابتداء)

غاية)4)نونبر)2)2)))بحث في مشروع)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

العنوان) ( بوقارون) الجياللي  ( السيد)

بني مال1،) (292 الرقم) (( حي املسيرة)

تجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

البالغة) الغابة  املدعو  بامللك  سقي 

مساحته))2)هكتار)56)آر)27)سنتيار)

قيادة) عمرو  توالد  بجماعة  الكائن 

بني عامر) اوالد بو علي دائرة القلعة،)

اقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة))))

علي) بو  اوالد  قيادة  عمرو  توالد 

بني عامر اقليم قلعة) القلعة،) دائرة 

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 

الغابة) تهل  ( قيادة) بمقر  ( سيجري)

إلى) ((2(2 تكتو8ر) ((6 ( من) ابتداء)

غاية)4)نونبر)2)2)))بحث في مشروع)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

دوار) العنوان  علي صفوان  ( السيد)

اوالد السو�سي ميات القلعة،)املتعلق)

السقي) تجل  من  املاء) وجلب  بحفر 

البالغة) (( الدورة) املدعو  بامللك 

مساحته)21)هكتار)42)آر)92)سنتيار)

تهل) قيادة  ميات  بجماعة  الكائن 

الغابة) تهل  القلعة،) دائرة  الغابة 

اقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة))))

ميات قيادة تهل الغابة دائرة القلعة،)

تهل الغابة اقليم قلعة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 

سيجري))بمقر قيادة))الصهريج ابتداء)

من))6))تكتو8ر)2)2))إلى غاية)4)نونبر)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ( ((2(2

السيد)) لفائدة  املاء) وجلب  بحفر 

القصبة) حي  العنوان  ابالغ  محمد 

املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  دمنات،)

من تجل السقي بامللك املدعو فدان)

 4( )2)هكتار) الدار البالغة مساحته)

بجماعة سور) الكائن  سنتيار  (5( آر)

العز))قيادة صهريج)-)دائرة الصهريج)

صنهاجة اقليم))قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة))))

دائرة) (- صهريج) قيادة  ( العز) سور 

قلعة) ( اقليم) صنهاجة  الصهريج 

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 
ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 
الغابة) تهل  ( قيادة) بمقر  ( سيجري)
إلى) ((2(2 تكتو8ر) ((6 ( من) ابتداء)
غاية)4)نونبر)2)2)))بحث في مشروع)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
عبد الهادي صبري العنوان) ( السيد)
القلعة،) ميات  الشيخ  اوالد  دوار 
تجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
الشط) بالد  املدعو  بامللك  السقي 
البالغة مساحته)23)هكتار)11)آر)44 
قيادة) ميات  بجماعة  الكائن  سنتيار 
تهل الغابة دائرة القلعة تهل الغابة)

اقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة))))
ميات قيادة تهل الغابة دائرة القلعة)

تهل الغابة اقليم قلعة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 
ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 
بو علي) توالد  ( بمقر قيادة) ( سيجري)
إلى) ((2(2 تكتو8ر) ((6 من) ابتداء)
غاية)4)نونبر)2)2)))بحث في مشروع)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
السيد))عبد الجليل القر والسيد نور)
االندلس) حي  العنوان  ( ابيبة) الدين 
املتعلق) قلعة السراغنة،) ((9 رقم) ((
السقي) تجل  من  املاء) وجلب  بحفر 
البالغة) املزود  بوط  املدعو  بامللك 
مساحته))2)هكتار)63)آر)59)سنتيار)
قيادة) عمرو  توالد  بجماعة  الكائن 
بني عامر) اوالد بو علي دائرة القلعة،)

اقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة))))
علي) بو  اوالد  قيادة  عمرو  توالد 
بني عامر اقليم قلعة) القلعة،) دائرة 

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 
ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 
بو) توالد  ( قيادة) بمقر  ( سيجري)
 (2(2 تكتو8ر) ((6 من) ابتداء) علي 
في) بحث  ( ((2(2 نونبر) (4 غاية) إلى 
مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء)
لفائدة السيد))عبد الرحيم بوقارون))
الهند اوالد اعمر) العنوان دوار ايت 
املتعلق) السراغنة،) قلعة  عامر  بني 
السقي) تجل  من  املاء) وجلب  بحفر 
بامللك املدعو الغابة مزارع ايت الهند))
92آر)) هكتار) (3 مساحته) البالغة 
قيادة) عمرو  توالد  بجماعة  الكائن 
بني عامر) اوالد بو علي دائرة القلعة،)

اقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة))))
علي) بو  اوالد  قيادة  عمرو  توالد 
بني عامر اقليم قلعة) القلعة،) دائرة 

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 
ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 
زراد) توالد  ( قيادة) بمقر  ( سيجري)
إلى) ((2(2 تكتو8ر) ((6 ( من) ابتداء)
غاية)4)نونبر)2)2)))بحث في مشروع)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
العنوان) ( عبد العزيز العاللي) ( السيد)
دوار اوالد حشاد اوالد اصبيح القلعة،)
تجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
سقي بامللك املدعو الحدادة البالغة)
مساحته)21)هكتار)95)آر)67)سنتيار)
قيادة) صبيح  توالد  بجماعة  الكائن 
الغابة) القلعة تهل  توالد زراد دائرة 

اقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة))))
دائرة) زراد  توالد  قيادة  توالد صبيح 
قلعة) اقليم  الغابة  تهل  القلعة 

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 

سيجري))بمقر قيادة))الصهريج ابتداء)

من))6))تكتو8ر)2)2))إلى غاية)4)نونبر)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ( ((2(2

السيد)) لفائدة  املاء) وجلب  بحفر 

اهل) دوار  العنوان  الركبي  محمد 

السراغنة،) قلعة  الصهريج  الدريبة 

تجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

السقي بامللك املدعو الصهريج)671) 

آر) (16 هكتار) (21 مساحته) البالغة 

سنتيار الكائن بجماعة الصهريج) (57

الصهريج) دائرة  الصهريج،) قيادة 

صنهاجة اقليم))قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة))))

دائرة) الصهريج،) قيادة  الصهريج 

صنهاجة اقليم))قلعة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 

اكلمام) لهري،) ( بمقر قيادة) ( سيجري)

 (2(2 تكتو8ر) ((6 ( من) ابتداء) ازكزا 

في) بحث  ( ((2(2 نونبر) (4 غاية) إلى 

وجلب) بحفر  الترخيص  مشروع 

بخيل)) لحبيب  ( السيد) لفائدة  املاء)

العنوان حي النهضة القباب خنيفرة،)

تجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

السقي بامللك املدعو امسو8ر البالغة)

مساحته)23)هكتار)31)آر)21)سنتيار)

لهري،) قيادة  لهري  بجماعة  الكائن 

اقليم) خنيفرة  دائرة  ازكزا  تكلمام 

خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)))))

لهري قيادة لهري،)تكلمام ازكزا دائرة)

خنيفرة اقليم خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 

تيغسالين،)) ( قيادة) بمقر  ( سيجري)

إلى) ((2(2 تكتو8ر) ((6 ( من) ابتداء)

غاية)4)نونبر)2)2)))بحث في مشروع)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد ابراهيم اضمان العنوان ايت)

املتعلق) خنيفرة،) ( تيغسالين) الغازي 

السقي) تجل  من  املاء) وجلب  بحفر 

البالغة) بويعجلين  املدعو  بامللك 

الكائن) آر  (52 هكتار) (1 مساحته)

تيغسالين)) قيادة  تيغسالين  بجماعة 

دائرة القباب اقليم خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)))))

دائرة) ( تيغسالين) قيادة  تيغسالين 

القباب اقليم خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 

اكلمام) لهري،) ( بمقر قيادة) ( سيجري)

ازكزا)،))ابتداء)من))6))تكتو8ر)2)2) 

في) بحث  ( ((2(2 نونبر) (4 غاية) إلى 

مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء)

لفائدة السيد خالد الباجوي العنوان)

زنقة)6)رقم)9)حي بوازو تساكا خنيفرة،)

تجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

السقي بامللك املدعو فاطمة البالغة)

بجماعة) الكائن  هكتار  (21 مساحته)

تكلمام) لهري،) قيادة  ( ازكزا) اكلمام 

ازكزا دائرة خنيفرة اقليم خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)))))

تكلمام) لهري،) قيادة  ( ازكزا) اكلمام 

ازكزا دائرة خنيفرة اقليم خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 

تيغسالين،)) ( قيادة) بمقر  ( سيجري)

إلى) ((2(2 تكتو8ر) ((6 ( من) ابتداء)

غاية)4)نونبر)2)2)))بحث في مشروع)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

ومن) اضريف  السعدية  السيدة 

معها))العنوان ايت لحسن تيغسالين))

خنيفرة،)املتعلق بحفر وجلب املاء)من)

))هكتارات بامللك املدعو) تجل سقي)

هكتار) (( مساحته) البالغة  الزقاق 

تيغسالين) بجماعة  الكائن  آر  ((5

قيادة تيغسالين))دائرة القباب اقليم)

خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)))))

دائرة) ( تيغسالين) قيادة  تيغسالين 

القباب اقليم خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 

لهري،) ( قيادة) قيادة  بمقر  ( سيجري)

اكلمام ازكزا)،))ابتداء)من))6))تكتو8ر)

)بحث) ((2(2 4)نونبر) إلى غاية) ((2(2

املياه) بجلب  الترخيص  مشروع  في 

سويمان) شركة  لفائدة  السطحية،)

ممثلها السيد محمد بلغيتي العنوان)

خنيفرة،)) ((2 رقم) العبدالوي  تجزئة 

من) السطحية  املياه  بجلب  املتعلق 

بامللك املدعو) تجل تزويد مقلع باملاء)

هكتار) (23 مساحته) البالغة  تغزى 

لهري- قيادة  لهري،) بجماعة  الكائن 

اقليم) خنيفرة  دائرة  ازكزا  تكلمام 

خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)))))

لهري،)قيادة لهري-تكلمام ازكزا دائرة)

خنيفرة اقليم خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي رم الر8يع ببني مال1،)

سيجري بمقر قيادة تيغسالين))ابتداء)

غاية) إلى  ((2(2 ( تكتو8ر) ((6  من)

مشروع) في  بحث  ((2(2 نوفمبر) (4

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

حي) العنوان  عبادي  حسن  السيد 

املتعلق) السعادة تيغسالين خنيفرة،)

السقي) تجل  من  املاء) وجلب  بحفر 

بوالكرموس) الحرش  املدعو  بامللك 

مربع) متر  ((422 مساحته) البالغة 

قيادة) تيغسالين  بجماعة  الكائن 

إقليم) القباب  دائرة  تيغسالين 

خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

دائرة) تيغسالين  قيادة  تيغسالين 

القباب إقليم خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني) الر8يع  رم  املائي  الحوض 

ابتداء) ( بلدية) بمقر  سيجري  مال1،)

غاية إلى  ((2(2 ( تكتو8ر) ((6  من)

مشروع) في  بحث  ((2(2 نوفمبر) (4  

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

العنوان) قنجل  محمد  السيد 

تساكا) حي  (12 رقم) دا1  املجموعة 

خنيفرة،)املتعلق بحفر وجلب املاء)من)

والسقي) املنزلية  االستعماالت  تجل 

بامللك املدعو اساكا البالغة مساحته)

بجماعة) الكائن  سنتيار  (41 آر) ((2

عمالة) خنيفرة  باشوية  خنيفرة 

خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

عمالة) خنيفرة  باشوية  خنيفرة 

خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 
ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 
وكيل،))) بني  قيادة  بمقر  سيجرى 
ابتداء)من)6))تكتو8ر))2)2))إلى غاية)
مشروع) في  بحث  ((2(2 نوفمبر) (4
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
معه) ومن  سبيلي  الشكدالي  السيد 
زيان) توالد  بويا  توالد  دوار  العنوان 
املتعلق) صالح،) بن  الفقيه  بنيوكيل 
السقي) تجل  من  املاء) وجلب  بحفر 
البالغة) الجواهر  املدعو  بامللك 
69)سنتيار) آر) (55 3)هكتار) مساحته)
الكائن بجماعة بني وكيل قيادة بني)
وكيل دائرة الفقيه بن صالح إقليم)

الفقيه بن صالح.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
بني وكيل قيادة بني وكيل دائرة الفقيه)

بن صالح إقليم الفقيه بن صالح.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 
ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 
سيجرى بمقر قيادة سيدي حجاج،)))
ابتداء)من)6))تكتو8ر))2)2))إلى غاية)
مشروع) في  بحث  ((2(2 نوفمبر) (4
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
العنوان) شهاب  العزيز  عبد  السيد 
رقم)9)زنقة بالنكيط طابق)4)شقة))1 
املتعلق بحفر) بلفدير الدار البيضاء،)
االستعماالت) تجل  من  املاء) وجلب 
املنزلية والسقي بامللك املدعو ملقيص)
 15 آر) (53 ))هكتار) البالغة مساحته)
قيادة) ( سنتيار الكائن بجماعة منيع)
تحمد) ابن  دائرة  حجاج  سيدي 

الجنو8ية إقليم سطات.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
منيع))قيادة سيدي حجاج دائرة ابن)

تحمد الجنو8ية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 

سيجرى بمقر قيادة سيدي حجاج،)))

ابتداء)من)6))تكتو8ر))2)2))إلى غاية)

مشروع) في  بحث  ((2(2 نوفمبر) (4

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

السيدة الزهرة مشرق العنوان دوار)

املتعلق بحفر وجلب) الشراكي امنيع،)

املنزلية) االستعماالت  تجل  من  املاء)

املنفردة بامللك املدعو الجراية البالغة)

آر الكائن بجماعة منيع)) (52 مساحته)

قيادة سيدي حجاج دائرة ابن تحمد)

الجنو8ية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

منيع))قيادة سيدي حجاج دائرة ابن)

تحمد الجنو8ية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 

فارس،))) توالد  قيادة  بمقر  سيجرى 

ابتداء)من)6))تكتو8ر))2)2))إلى غاية)

مشروع) في  بحث  ((2(2 نوفمبر) (4

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

دوار) العنوان  عط  محمد  السيد 

تحمد،) ابن  السكامنة  عياد  توالد 

تجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعماالت املنزلية والسقي بامللك)

مساحته) البالغة  لحرش  املدعو 

توالد) بجماعة  الكائن  خدام  نصف 

ابن) دائرة  فارس  توالد  قيادة  فارس 

تحمد الجنو8ية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

توالد فارس قيادة توالد فارس دائرة)

ابن تحمد الجنو8ية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 
ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 
ابتداء) ( ( سيجرى بمقر قيادة كيسر،)
 4 غاية) إلى  ((2(2 ( تكتو8ر) ((6 من)
مشروع) في  بحث  ((2(2 نوفمبر)
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
السيد الداودي عدلة العنوان دوار)
توالد) كيسر  الحمادات  الغفيرات 
سيدي بنداود سطات،)املتعلق بحفر)
االستعماالت) تجل  من  املاء) وجلب 
ترض) املدعو  بامللك  والسقي  املنزلية 
 5 آر) (29 مساحته) البالغة  الحطة 
سنتيار الكائن بجماعة كيسر))قيادة)
كيسر دائرة سطات الجنو8ية إقليم)

سطات.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
سطات) دائرة  كيسر  قيادة  ( كيسر)

الجنو8ية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 
ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 
مسكين) بني  قيادة  بمقر  سيجرى 
تكتو8ر)) ((6 من) ابتداء) الشرقية،)
 (2(2 نوفمبر) (4 غاية) إلى  ((2(2
بحفر) الترخيص  مشروع  في  بحث 
وجلب املاء،)لفائدة السيد محمد ابن)
توالد) العنوان حي  الر�سى ومن معه 
غانم زنقة)12)شارع))محمد الخامس)
البروج سطات،)املتعلق بحفر وجلب)
املنزلية) االستعماالت  تجل  من  املاء)
وسقي5)هكتارات فقط بامللك املدعو)
البالغة مساحته) الحاج عباس  بالد 
44)هكتار)95)آر تقريبا الكائن بجماعة)
توالد عامر قيادة بني مسكين الشرقية)

دائرة البروج إقليم سطات.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
توالد عامر قيادة بني مسكين الشرقية)

دائرة البروج إقليم سطات.
57
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 

يكرن،) بني  قيادة  بمقر  سيجرى 

ابتداء)من)6))تكتو8ر))2)2))إلى غاية)

مشروع) في  بحث  ((2(2 نوفمبر) (4

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

السيد سعيد عارف العنوان تجزئة)
مليل) تيط  (11 الشقة) (( ع) زينب 

املتعلق بحفر وجلب) الدار البيضاء،)

املنزلية) االستعماالت  تجل  من  املاء)

والسقي بامللك املدعو بياضة البالغة)

الكائن) كبيرة  خداديم  (24 مساحته)
يكرن) بني  قيادة  الثوالث  بجماعة 

دائرة سطات الجنو8ية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

الثوالث قيادة بني يكرن دائرة سطات)

الجنو8ية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 

يكرن،) بني  قيادة  بمقر  سيجرى 

ابتداء)من)6))تكتو8ر))2)2))إلى غاية)

مشروع) في  بحث  ((2(2 نوفمبر) (4

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

العنوان) ذبياني  السعدية  السيدة 
يكرن) بني  ( الثوالث) حدو  توالد  دوار 

املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  سطات،)

من تجل االستعماالت املنزلية وارواء)

الدوار) ترض  املدعو  بامللك  ( املاشية)

سنتيار) (27 آر) ((9 البالغة مساحته)

بني) قيادة  الثوالث  بجماعة  الكائن 

إقليم) الجنو8ية  دائرة سطات  يكرن 

سطات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

الثوالث قيادة بني يكرن دائرة سطات)

الجنو8ية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 
ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 
يكرن،) بني  قيادة  بمقر  سيجرى 
ابتداء)من)6))تكتو8ر))2)2))إلى غاية)
مشروع) في  بحث  ((2(2 نوفمبر) (4
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
دوار) العنوان  بونوار  هاشم  السيد 
يكرين) بني  الثوالث  بوقدير  توالد 
املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  سطات،)
من تجل االستعماالت املنزلية وارواء)
الطلح) ترض  املدعو  بامللك  ( املاشية)
خداديم كبيرة) (23 البالغة مساحته)
تقريبا الكائن بجماعة الثوالث قيادة)
الجنو8ية) سطات  دائرة  يكرن  بني 

إقليم سطات.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
الثوالث قيادة بني يكرن دائرة سطات)

الجنو8ية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 
ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 
يكرن،) بني  قيادة  بمقر  سيجرى 
ابتداء)من)6))تكتو8ر))2)2))إلى غاية)
مشروع) في  بحث  ((2(2 نوفمبر) (4
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
دوار) العنوان  عارف  هاشم  السيد 
البوزيري) توالد  الثوالث  انهار  توالد 
سطات،)املتعلق بحفر وجلب املاء)من)
والسقي)) ( املنزلية) االستعماالت  تجل 
البالغة) القونة  ترض  املدعو  بامللك 
)ونصف) 23)خداديم كبيرة) مساحته)
بني) قيادة  الثوالث  بجماعة  الكائن 
إقليم) الجنو8ية  دائرة سطات  يكرن 

سطات.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
الثوالث قيادة بني يكرن دائرة سطات)

الجنو8ية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 

وكيل،) بني  قيادة  بمقر  سيجرى 

ابتداء)من)6))تكتو8ر))2)2))إلى غاية)

مشروع) في  بحث  ((2(2 نوفمبر) (4

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

 14( العنوان) زناوي  محمد  السيد 

خريبكة،) ارمل  حي  الصناعي  الحي 

تجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

بامللك املدعو املرس البالغة) ( السقي)

مساحته)23)هكتار)1))آر)32)سنتيار)

وكيل) بني  بجماعة  الكائن  ( تقريبا)

بن) الفقيه  دائرة  وكيل  بني  قيادة 

صالح إقليم الفقيه بن صالح.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

بني وكيل قيادة بني وكيل دائرة الفقيه)

بن صالح إقليم الفقيه بن صالح.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 

الجمعة،) فم  قيادة  بمقر  سيجرى 

ابتداء)من)6))تكتو8ر))2)2))إلى غاية)

مشروع) في  بحث  ((2(2 نوفمبر) (4

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

السيد الطاهر حموش العنوان دوار)

قيادة) حسان  بني  قدور  علي  آيت 

بحفر) املتعلق  تزيال1،) الجمعة  فم 

االستعماالت) تجل  من  املاء) وجلب 

املنزلية والسقي))بامللك املدعو اسراك)

مربع)) متر  (412 مساحته) البالغة 

الكائن بجماعة بني حسان))قيادة فم)

الجمعة دائرة بزو إقليم تزيال1.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

قيادة فم الجمعة دائرة) ( بني حسان)

بزو إقليم تزيال1.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 

ابتداء) تفورار،) بمقر قيادة  سيجرى 

 4 غاية) إلى  ((2(2 ( تكتو8ر) ((6 من)

مشروع) في  بحث  ((2(2 نوفمبر)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

معه) ومن  الفهمي  تحمد  السيد 

سعيد) توالد  الفقرة  دوار  العنوان 

الكرازة سيدي حمادي سوق السبت)

توالد النمة،)املتعلق بحفر وجلب املاء)

من تجل االستعماالت املنزلية وسقي)

اعلي) آيت  املدعو  بامللك  ( هكتار) (1

هكتار) (2( مساحته) البالغة  امحند 

قيادة) ( الكائن بجماعة تفورار) ( آر) (2

تفورار دائرة تفورار إقليم تزيال1.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

تفورار) دائرة  تفورار  قيادة  ( تفورار)

إقليم تزيال1.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 

واويزغت،) قيادة  بمقر  سيجرى 

ابتداء)من)6))تكتو8ر))2)2))إلى غاية)

مشروع) في  بحث  ((2(2 نوفمبر) (4

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

العنوان) الحمدو�سي  املهدية  السيد 

بحفر) املتعلق  تزيال1،) تبانت  دوار 

االستعماالت) تجل  من  املاء) وجلب 

املنزلية والسقي بامللك املدعو اخرطي)
البذور) البالغة مساحته عبرتان من 

قيادة) ( الكائن بجماعة بين الويدان)

إقليم) واويزغت  دائرة  واويزغت 

تزيال1.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

دائرة) واويزغت  قيادة  ( الويدان) بين 

واويزغت إقليم تزيال1.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 

سيجرى بمقر قيادة تنانت،)ابتداء)من)

6))تكتو8ر))2)2))إلى غاية)4)نوفمبر)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ((2(2

السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 

صالح جوهر العنوان دوار تنشحافت)

وجلب) بحفر  املتعلق  تزيال1،) تنانت 

املنزلية) االستعماالت  تجل  من  املاء)

البالغة) تارة  املدعو  بامللك  والسقي 

سنتيار) (9 آر) (19 هكتار) (( مساحته)

قيادة تنانت) ( الكائن بجماعة تنانت)

دائرة بزو إقليم تزيال1.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

قيادة تنانت دائرة بزو إقليم) ( تنانت)

تزيال1.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 

سمير،) بني  قيادة  بمقر  سيجرى 

ابتداء)من)6))تكتو8ر))2)2))إلى غاية)

مشروع) في  بحث  ((2(2 نوفمبر) (4

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

حي) (11 السيد حسن دهبي العنوان)

املتعلق) زم،) وادي  توسيع  الوحدة 

السقي) تجل  من  املاء) وجلب  بحفر 

بامللك املدعو املرس البالغة مساحته)

خدام وربع خدام الكائن بجماعة بني)

قيادة بني سمير دائرة واد زم) ( سمير)

إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

قيادة بني سمير دائرة واد) ( بني سمير)

زم إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مال1) الر8يع  املائي رم  الحوض 

عبدون،) توالد  قيادة  بمقر  سيجرى 

ابتداء)من)6))تكتو8ر))2)2))إلى غاية)

مشروع) في  بحث  ((2(2 نوفمبر) (4

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

دوار) العنوان  جبار  حميد  السيد 

خريبكة،) عبدون  توالد  العاللشة 

تجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

املاشية) وارواء) املنزلية  االستعماالت 

البالغة) املرس  ترض  املدعو  بامللك 

الكائن) مربع  متر  ((65 مساحته)

توالد) قيادة  ( عبدون) توالد  بجماعة 

عبدون دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
عبدون) توالد  قيادة  ( عبدون) توالد 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي رم الر8يع ببني مال1،)

بئر) (- بولنوار) قيادة  بمقر  سيجري 

 (2(2 تكتو8ر) ((6 من) ابتداء) مزوي 

في) بحث  ((2(2 نوفمبر) (4 غاية) إلى 

مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء،)

لفائدة السيد محمد مخاص العنوان)

33)حي الطاشرون بوجنيبة خريبكة،)

تجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعماالت املنزلية املنفردة بامللك)

ار) (3( املدعو ملرس البالغة مساحته)

بولنوار) بجماعة  الكائن  سنتيار  (12

دائرة) مزوي  بئر  (- بولنوار) قيادة 

خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

بولنوار قيادة بولنوار)-)بئر مزوي دائرة)

خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي رم الر8يع ببني مال1،)

سيجري بمقر قيادة بني سمير ابتداء)

 4 غاية) إلى  ((2(2 تكتو8ر) ((6 من)

مشروع) في  بحث  ((2(2 نوفمبر)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

السيد املحجوب شوقي العنوان دوار)

املتعلق بحفر) بني سمير،) الدحامنة 

بامللك) السقي  تجل  من  املاء) وجلب 

مساحته) البالغة  الروابعة  املدعو 

ثالثة خداديم ونصف خدام الكائن)

سمير) بني  قيادة  سمير  بني  بجماعة 

دائرة واد زم إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

بني سمير قيادة بني سمير دائرة واد زم)

إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي رم الر8يع ببني مال1،)

سيجري بمقر قيادة بني سمير ابتداء)

 4 غاية) إلى  ((2(2 تكتو8ر) ((6 من)

مشروع) في  بحث  ((2(2 نوفمبر)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

العنوان) دحماني  الصالح  السيد 

سمير،) بني  جماعة  الدحامنة  دوار 

تجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعماالت املنزلية والسقي بامللك)

املدعو مكرط الواد البالغة مساحته)

بجماعة الكائن  سنتيار  (39 ار) (92 

بني سمير قيادة بني سمير دائرة واد زم)

إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

بني سمير قيادة بني سمير دائرة واد زم)

إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي رم الر8يع ببني مال1،)

سيجري ابتداء)من)6))تكتو8ر)2)2) 

في) بحث  ((2(2 نوفمبر) (4 غاية) إلى 

وجلب) بحفر  الترخيص  مشروع 

لفائدة السيد محمد اصبايحي) املاء،)

العنوان) اصبايحي  بوعزة  والسيد 

املتعلق بحفر) تجزئة ريان وادي زم،)

االستعماالت) تجل  من  املاء) وجلب 

املدعو بامللك  املنفردة   املنزلية 

ار) (1 الريان البالغة مساحته) (- (I-54

سنتيار الكائن بجماعة وادي زم) ((7

باشوية وادي زم عمالة خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

عمالة) زم  وادي  باشوية  زم  وادي 

خريبكة.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي رم الر8يع ببني مال1،)

السماعلة) قيادة  بمقر  سيجري 

ابتداء)من)6))تكتو8ر)2)2))إلى غاية)

مشروع) في  بحث  ((2(2 نوفمبر) (4

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

السيد عبد اللطيف بنعال1 العنوان)

وادي) القديمة  املصلى  (7 زنقة) (143

زم،)املتعلق بحفر وجلب املاء)من تجل)

االستعماالت املنزلية املنفردة بامللك)

املدعو برادي البالغة مساحته))5)ار)

سنتيار الكائن بجماعة لبراكسة) (99

قيادة السماعلة دائرة واد زم إقليم)

خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

دائرة السماعلة  قيادة   لبراكسة 

واد زم إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي رم الر8يع ببني مال1،)

سيجري ابتداء)من)6))تكتو8ر)2)2) 

في) بحث  ((2(2 نوفمبر) (4 غاية) إلى 

مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء،)

لفائدة السيد عبد اللطيف لعراجي)

السالوي) اوالد  سهب  (45 العنوان)

وجلب) بحفر  املتعلق  زم،) وادي 

املنزلية) االستعماالت  تجل  من  املاء)

املنفردة بامللك املدعو البستان)-)529 

البالغة مساحته)1)ار)2)سنتيار الكائن)

زم) وادي  باشوية  زم  وادي  بجماعة 

عمالة خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

عمالة) زم  وادي  باشوية  زم  وادي 

خريبكة.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي رم الر8يع ببني مال1،)

سيجري ابتداء)من)6))تكتو8ر)2)2) 

في) بحث  ((2(2 نوفمبر) (4 غاية) إلى 

مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء،)

العمراني) القادر  عبد  السيد  لفائدة 

محمد) الشهيد  زنقة  (123 العنوان)

ولد الضاوية وادي زم،)املتعلق بحفر)

االستعماالت) تجل  من  املاء) وجلب 

املنزلية املنفردة بامللك املدعو البقعة)

متر) (125 البالغة مساحته) (125 رقم)

مربع الكائن بجماعة وادي زم باشوية)

وادي زم عمالة خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

عمالة) زم  وادي  باشوية  زم  وادي 

خريبكة.

75

وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي رم الر8يع ببني مال1،)
السماعلة) قيادة  بمقر  سيجري 
ابتداء)من)6))تكتو8ر)2)2))إلى غاية)
مشروع) في  بحث  ((2(2 نوفمبر) (4
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
السيد هشام نباش العنوان دوار اوالد)
بوعمر جماعة قصبة الطرش دائرة)
خريبكة،) السماعلة  قيادة  زم  وادي 
تجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
املاشية) وارواء) املنزلية  االستعماالت 
بامللك املدعو جمعة البالغة مساحته)
بجماعة) الكائن  سنتيار  (49 ار) (72
قصبة الطرش قيادة السماعلة دائرة)

واد زم إقليم خريبكة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
قصبة الطرش قيادة السماعلة دائرة)

واد زم إقليم خريبكة.
127

وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي رم الر8يع ببني مال1،)
السماعلة) قيادة  بمقر  سيجري 
ابتداء)من)6))تكتو8ر)2)2))إلى غاية)
مشروع) في  بحث  ((2(2 نوفمبر) (4
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
السيد احمد نباش العنوان دوار اوالد)
بوعمر جماعة قصبة الطرش قيادة)
خريبكة،) زم  وادي  دائرة  السماعلة 
تجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
املاشية) وارواء) املنزلية  االستعماالت 
بامللك املدعو احبل اللوزات البالغة)
42)سنتيار) ار) (52 ))هكتار) مساحته)
الكائن بجماعة قصبة الطرش قيادة)
السماعلة دائرة واد زم إقليم خريبكة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)
قصبة الطرش قيادة السماعلة دائرة)

واد زم إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي رم الر8يع ببني مال1،)

بئر) (- بولنوار) قيادة  بمقر  سيجري 

 (2(2 تكتو8ر) ((6 من) ابتداء) مزوي 

في) بحث  ((2(2 نوفمبر) (4 غاية) إلى 

وجلب) بحفر  الترخيص  مشروع 

زحا1) حمزة  السيد  لفائدة  املاء،)

ينوب عن ورثة بوشتى زحا1 العنوان)

دوار اوالد العاتي جماعة بئر مزوي،)

تجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعماالت املنزلية املنفردة بامللك)

املدعو بياض البالغة مساحته تربعة)

خداديم وربع خدام الكائن بجماعة)

بئر مزوي) (- بئر مزوي قيادة بولنوار)

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

بئر مزوي) (- بئر مزوي قيادة بولنوار)

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي رم الر8يع ببني مال1،)

سيجري بمقر قيادة كروشن ابتداء)

غاية إلى  ((2(2 تكتو8ر) ((6  من)

مشروع) في  بحث  ((2(2 نوفمبر) (4

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

العنوان) علي  ايت  باحسين  السيد 

خنيفرة،) القباب  كروشن  مركز 

تجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

السقي بامللك املدعو تدمرين البالغة)

الكائن) متر مربع  (3237.75 مساحته)

بجماعة كروشن قيادة كروشن دائرة)

القباب إقليم خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

كروشن قيادة كروشن دائرة القباب)

إقليم خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي رم الر8يع ببني مال1،)

سيجري بمقر قيادة كروشن ابتداء)

غاية إلى  ((2(2 تكتو8ر) ((6  من)

مشروع) في  بحث  ((2(2 نوفمبر) (4

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

السيد الحسين فطولي العنوان ايت)

خنيفرة،) القباب  كروشن  سعيد 

تجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

السقي بامللك املدعو تافراوت نتازارت)

سنتيار) (92 ار) (47 البالغة مساحته)

قيادة) كروشن  بجماعة  الكائن 

كروشن دائرة القباب إقليم خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

كروشن قيادة كروشن دائرة القباب)

إقليم خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي رم الر8يع ببني مال1،)

سيجري بمقر قيادة بني عمير الشرقية)

 ابتداء)من)6))تكتو8ر)2)2))إلى غاية

مشروع) في  بحث  ((2(2 نوفمبر) (4

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

العنوان) املتوكل  الحبيب  السيد 

السبت) سوق  عي�سى  سيدي  النكار 

وجلب) بحفر  املتعلق  النمة،) اوالد 

بامللك املدعو) السقي  من تجل  املاء)

هكتار) (4 البالغة مساحته) الحفاري 

بجماعة) الكائن  سنتيار  (6 ار) (56

الشرقية) عمير  بني  قيادة  خلفية 

 دائرة الفقيه بن صالح إقليم الفقيه

بن صالح.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

الشرقية) عمير  بني  قيادة  خلفية 

 دائرة الفقيه بن صالح إقليم الفقيه

بن صالح.

132
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وكالة الحوض املائي رم الر8يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي رم الر8يع ببني مال1،)

سيجري بمقر قيادة كيسر ابتداء)من)

نوفمبر) (4 إلى غاية) ((2(2 تكتو8ر) ((6

الترخيص) مشروع  في  بحث  ((2(2

السيدة) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 

بوشرى) والسيدة  البغادي  بهيجة 

الشقة) (36 البغادي العنوان العمارة)

برشيد،) الشايب  بن  رياض  (37

تجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعماالت املنزلية املنفردة بامللك)

املدعو ارض بياض البالغة مساحته)

الكائن) كبير  خدام  ونصف  خدام 

دائرة) كيسر  قيادة  كيسر  بجماعة 

سطات الجنو8ية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة)

سطات) دائرة  كيسر  قيادة  كيسر 

الجنو8ية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار تصدرته مديرة وكالة)

 الحوض املائي لسبو رقم)2/3622)2) 

الذي) ((2(2 سبتمبر) (32 ح.ج بتاريخ)

سيجري على العقار املسمى)«بوطويل)

والزر8ية»)ذي عقد بيع مصادق بتاريخ)

بالجماعة) املتواجد  ((2(2 يوليو) (2

 الترابية الغوازي،)دائرة قرية با محمد،)

تاريخ) من  ابتداء) تاونات   إقليم 

نوفمبر) (6 إلى غاية) ((2(2 تكتو8ر) ((6

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((2(2

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

املنزلية) االستعماالت  تجل  من  منه 

وإرواء)املنزلي لفائدة السيد املجدوب)

التعريف) لبطاقة  الحامل  بنعي�سى 

.C679444(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار تصدرته مديرة وكالة)

 الحوض املائي لسبو رقم)2/3621)2) 

الذي) ((2(2 سبتمبر) (32 ح.ج بتاريخ)

سيجري على العقار املسمى)«تلغالغ»)

املتواجد) (423 عدد) شراء) عقد  ذي 

مديونة،) عين  الترابية  بالجماعة 

ابتداء) تاونات  إقليم  تاونات  دائرة 

إلى غاية) ((2(2 تكتو8ر) ((6  من تاريخ)

بحث علني في شأن) ((2(2 نوفمبر) (6

وجلب) بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

منه من تجل االستعما1 املنزلي) املاء)

السيد مرون) لفائدة  املاشية  وإرواء)

التعريف) لبطاقة  الحامل  علي 

.C(22613(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار تصدرته مديرة وكالة)

 الحوض املائي لسبو رقم))2/362)2) 

الذي) ((2(2 سبتمبر) (32 ح.ج بتاريخ)

سيجري بالعقار املسمى)«فاطنة بنت)

 (21 عدد) شراء) عقد  ذي  الحاج»)

موالي) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

بامحمد،) قرية  دائرة  الكريم،) عبد 

تاريخ) من  ابتداء) تاونات   إقليم 

نوفمبر) (6 إلى غاية) ((2(2 تكتو8ر) ((6

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((2(2

منه) الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء)

وإرواء) املنزلي  االستعما1  تجل  من 

املاشية لفائدة السيد سعيد الزوبعي)

التعريف) لبطاقة  الحامل  معه  ومن 

.C415(25(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار تصدرته مديرة وكالة)

 الحوض املائي لسبو رقم)2/3595)2) 

 (2(2 سبتمبر) (32 بتاريخ) ح.ج 

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

امللكية عدد) ذي شهادة  «تزغاغين»)

موضوع) وتيزغاغين  (41/43445

 41/43635 عدد) العقاري  الرسم 

عليه) مصادق  كراء) عقد  ذي 

املتواجد) ((2(2 يونيو) ((5 بتاريخ)

دائرة) العنوصر،) الترابية  بالجماعة 

من) ابتداء) صفرو  إقليم  صفرو،)

غاية) إلى  ((2(2 تكتو8ر) ((6  تاريخ)

بحث علني في شأن) ((2(2 نوفمبر) (6

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  تجل  من  منه  املاء)

السيد) لفائدة  هكتارات  ((,4232

لبطاقة) الحامل  محمد  بونعاج 

.C159372(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار تصدرته مديرة وكالة)

 الحوض املائي لسبو رقم)2/3617)2) 

الذي) ((2(2 تكتو8ر) (5 بتاريخ) ح.ج 

«الرمل) املسمى) العقار  على  سيجري 

ذي) («34 رقم) القطعة  مقتطفة من 

بعدد) عام ض  وإبراء) وتناز1  إشهاد 

بالجماعة) املتواجد  (425 ص) (6(2

الترابية مجاط،)دائرة احواز مكناس،)

تاريخ) من  ابتداء) مكناس   إقليم 

نوفمبر) (9 إلى غاية) ((2(2 تكتو8ر) ((9

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((2(2

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 2,6(52 منه من تجل سقي مساحة)

امينة) طليل  السيد  لفائدة  هكتارا 

الدين ناصري الحامل لبطاقة) ونور 

 D362436 الوطنية)  التعريف 

A(15994و
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار تصدرته مديرة وكالة)

5)تكتو8ر) الحوض املائي لسبو بتاريخ)

العقار) على  سيجري  الذي  ((2(2

املسمى)«تيتار»)ذي مطلب التحفيظ)

شراء) عقد  ذي  (57/453( عدد)

املتواجد) (114 ص) (167 بعدد) ض 

دائرة) بالجماعة الترابية عين اللوح،)

تاريخ) من  ابتداء) إفران  إقليم  تزرو،)

نوفمبر) (9 إلى غاية) ((2(2 تكتو8ر) ((9

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((2(2

املاء) وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص 

 1,4( مساحة) سقي  تجل  من  منه 

هكتارا لفائدة السيد الخيامي توفيق)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D442667
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار تصدرته مديرة وكالة)

 الحوض املائي لسبو رقم)2/3615)2) 

 (2(2 تكتو8ر) (5 بتاريخ) ح.ج 

املسمى) العقار  على  سيجري   الذي 

الرسم) موضوع  («7 «الديوري)

ذي عقد) (25/469(7 العقاري عدد)

ررض فالحية الستغال1 فالحي) كراء)

محض محرر بتاريخ)17)فبراير)2)2) 

عين) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

تاوجدات،) عين  باشوية  تاوجدات،)

تاريخ) من  ابتداء) الحاجب   إقليم 

نوفمبر) (9 إلى غاية) ((2(2 تكتو8ر) ((9

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((2(2

الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه)

هكتارات) (5 تجل سقي مساحة) من 

حافظ) العلمي  السيد  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D439(37

82
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار تصدرته مديرة وكالة)

 الحوض املائي لسبو رقم)2/3614)2) 

 (2(2 تكتو8ر) (( بتاريخ) ح.ج 

املسمى) العقار  على  سيجري   الذي 

«لالعيشة»)ذي الرسم العقاري عدد)

بالجماعة) املتواجد  (67/(3(43

تكوراي،) دائرة  يعزم،) ايت  الترابية 

تاريخ) من  ابتداء) الحاجب   إقليم 

نوفمبر) (6 إلى غاية) ((2(2 تكتو8ر) ((9

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((2(2

منه) الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء)

من تجل سقي مساحة)1,9241هكتارا)

عثمان) بلمسياح  السيد  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D527336
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
تصدرته) قرار  بموجب 

املائي) الحوض  وكالة  مديرة 

ج) ((2(2/3624 رقم)  لسبو 

الذي) ((2(2 تكتو8ر) فاتح  بتاريخ 

سيجري بالعقار املسمى)«ايت لحسن)

7-2-13»)ذي الرسم العقاري) واعمر)

25/36699)املتواجد بالجماعة) عدد)

عين) بدائرة  كرمة،) عين  الترابية 

عرمة،)إقليم مكناس ابتداء)من تاريخ)

نوفمبر) (5 إلى غاية) ((2(2 تكتو8ر) ((6

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((2(2

من واد الردم) الترخيص بجلب املاء)

من تجل سقي مساحة)33,52)هكتارا)

امحمد) القود�سي  السيد  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D66252
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار تصدرته مديرة وكالة)

 الحوض املائي لسبو رقم)2/3613)2) 

 (2(2 تكتو8ر) (( بتاريخ) ح.ج 

املسمى) العقار  على  سيجري   الذي 

الرسم) ذي  («1-67 ك) «الحديقة 

27/151637)املتواجد) العقاري عدد)

امللحقة) فاس  الترابية  بالجماعة 

ابتداء) فاس  إقليم  تغاث،) اإلدارية 

إلى غاية) ((2(2 تكتو8ر) ((9 من تاريخ)

بحث علني في شأن) ((2(2 نوفمبر) (6

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  تجل  من  منه  املاء)

)2,224)هكتار لفائدة السيد املطبوع)

التعريف) لبطاقة  الحامل  احمد 

.C339292(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار تصدرته مديرة وكالة)

))تكتو8ر) الحوض املائي لسبو بتاريخ)

القطعة) على  سيجري  الذي  ((2(2

اررضية املسماة كدية املعيز الكائنة)

بمزارع الزاوية بسيدي قاسم وحاليا)

مزارع املكيربة ذات عقد شراء)ضمن)

1)3)كناش)) 31))صحيفة عدد) عدد)

يوليو) (14 بتاريخ) ((6 عدد) ارمالك 

الترابية) بالجماعة  املتواجد  ((2(2

زيرارة،)قيادة زيرارة،)دائرة الشراردة،)

 إقليم سيدي قاسم ابتداء)من تاريخ)

نوفمبر) (1( إلى غاية) ((2(2 نوفمبر) ((

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((2(2

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه من تجل االستعما1 املنزلي وإرواء)

هكتار) (( مساحة) وسقي  املاشية 

الحامل) باحماد  السيد عزيز  لفائدة 

.GK1922(لبطاقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار تصدرته مديرة وكالة)

 الحوض املائي لسبو رقم)2/3594)2) 

 (2(2 سبتمبر) (32 بتاريخ) ح.ج 

املسمى) امللك  على  سيجري   الذي 

ذي الرسم العقاري) («1 «رمل جلو1)

الكائن بدوار اوالد) (5(/14(44 عدد)

الترابية) بالجماعة  املتواجد  سعيد 

سوق) دائرة  عر8اوة،) قيادة  عر8اوة،)

القنيطرة) إقليم  الغرب،) ارربعاء)

 (2(2 تكتو8ر) (32 تاريخ) من  ابتداء)

بحث) ((2(2 نوفمبر) (12 غاية) إلى 

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه من تجل)

لفائدة) هكتارا  (2,25 مساحة) سقي 

السيد ادريس فكري الحامل لبطاقة)

.A44592(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار تصدرته مديرة وكالة)

 الحوض املائي لسبو رقم))2/359)2) 

 (2(2 سبتمبر) (32 بتاريخ) ح.ج 

املسمى) العقار  على  سيجري   الذي 

ذي الرسم العقاري) («(7(6 «مهدية)

املدعو) املحل  (13/945(7 عدد)

بالجماعة) املتواجد  املهدية  قصبة 

(،( اإلدارية) امللحقة  الترابية مهدية،)

دائرة مهدية،))إقليم القنيطرة ابتداء)

إلى غاية) ((2(2 تكتو8ر) (32  من تاريخ)

12)نوفمبر)2)2))بحث علني في شأن)

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

املاء)منه من تجل سقي حديقة املنز1)

لفائدة) هكتار  (2,2222 مساحتها)

السيد اما1 مرجان الحامل لبطاقة)

.G423(16(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

بموجب قرار تصدرته مديرة وكالة)
 الحوض املائي لسبو رقم)2/3593)2) 
الذي) ((2(2 سبتمبر) (32 ح.ج بتاريخ)
سيجري على العقار الجماعي املسجل)
 5921 عدد) الرسمية  بالجريدة 
 (212 ديسمبر) ((2 بتاريخ) الصادر 
العقاري) بالرسم  (265 رقم) تحت 
 (9 اإلداري) (التحديد  (32/37766
الساللية) للجماعة  التابع  سابقا))
االستغال1) شهادة  ذي  (1 الشبانات)
 (2(2 سبتمبر) (( بتاريخ) (133 رقم)
بير) الترابية  بالجماعة  املتواجد 
الطالب،) بير  تكنة  قيادة  الطالب،)
إقليم سيدي قاسم) دائرة الشراردة،)
ابتداء)من تاريخ)32)تكتو8ر)2)2))إلى)
علني) بحث  ((2(2 نوفمبر) (12 غاية)
بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 
منه من تجل سقي) ثقب وجلب املاء)
هكتارا لفائدة السيد) (3,52 مساحة)
لبطاقة) الحامل  اعريش  سليمان 

.GK17326(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

بموجب قرار تصدرته مديرة وكالة)
 الحوض املائي لسبو رقم)2/3591)2) 
الذي) ((2(2 سبتمبر) (32 ح.ج بتاريخ)
سيجري على العقار الجماعي املدعو)
املحاريك) املسمى  باملكان  املحاريك 
املحاريك) الساللية  للجماعة  التابع 
 65( عدد) االستغال1  شهادة  ذي 
املتواجد) ((2(2 تغسطس) (6 بتاريخ)
السعلوجي،) دار  الترابية  بالجماعة 
بهت،) دائرة  العسلوجي،) دار  قيادة 
 إقليم سيدي قاسم ابتداء)من تاريخ)
32)تكتو8ر)2)2))إلى غاية)12)نوفمبر)
مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((2(2
الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه)
هكتارا) (1,42 من تجل سقي مساحة)
الحامل) زايدة  محمد  السيد  لفائدة 

.G3342((لبطاقة التعريف الوطنية
90
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار تصدرته مديرة وكالة)

 الحوض املائي لسبو رقم)2/3629)2) 

الذي) ((2(2 تكتو8ر) (( بتاريخ) ح.ج 

الجماعي) العقار  على  سيجري 

املسمى) باملكان  الدشرة   املدعو 

الساللية) للجماعة  التابع  «النزالة»)

االستغال1) شهادة  ذي  الدشرة 
بالجماعة) املتواجد  ((5/(2(2 رقم)

الترابية لالميمونة،)قيادة لالميمونة،)

القنيطرة) إقليم  لالميمونة،) دائرة 

إلى) ((2(2 نوفمبر) (( من تاريخ) ابتداء)

علني) بحث  ((2(2 نوفمبر) (1( غاية)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من تجل سقي) ثقب وجلب املاء)

لفائدة) هكتارا  (2,5222 مساحة)

السيد التهامي الغالم الحامل لبطاقة)

.G(6449(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار تصدرته مديرة وكالة)

 الحوض املائي لسبو رقم)2/3612)2) 

 (2(2 تكتو8ر) (( بتاريخ) ح.ج 

املسمى) امللك  على  سيجري   الذي 

عدد) املطلب  ذي  الرميلة») «خميس 

مختار) بقبيلة  الكائن  933)3/ر 

اعمارات) دوار  غياث  اوالد  فرقة 

 منطقة ضم اررا�سي)1)قسم او وب7 

املتواجد بالجماعة الترابية ارميالت،)

إقليم) ( بهت،) دائرة  املختار،) قيادة 

تاريخ) من  ابتداء) قاسم   سيدي 

نوفمبر) (1( إلى غاية) ((2(2 نوفمبر) ((

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((2(2

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 16 مساحة) سقي  تجل  من  منه 
الشاوي) منير  السيد  لفائدة  هكتارا 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G144533
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة) تصدرته  قرار  بموجب 
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
تكتو8ر) (( بتاريخ) ح.ج/2/3611)2))
2)2))سيجري على العقار ذي الرسم)
(بالتحديد) (4719(/32 العقاري)
اإلداري)39)سابقا))املسجل بالجريدة)
5921)الصادرة بتاريخ) الرسمية عدد)
 371 رقم) تحت  ((212 ديسمبر) ((2
سابقا باملكان) (39 بالتحديد اإلداري)
التابع) الزوافيط  دوار  مزارع  املسمى 
للجماعة الساللية تكنة ذي شهادة)
االستغال1 رقم)143)بتاريخ)12)سبتمبر)
الترابية) بالجماعة  املتواجد  ((2(2
دائرة) قيادة تكنة بير الطالب،) ثكنة،)
الشراردة،)إقليم سيدي قاسم ابتداء)
إلى غاية ((2(2 نوفمبر) (( تاريخ)  من 
)1)نوفمبر)2)2))بحث علني في شأن)
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب))وجلب)
مساحة) سقي  تجل  من  منه،) املاء)
عبد) السيد  لفائدة  هكتارا  (3,52
املجيد قابة الحامل لبطاقة التعريف)

.GK14(23(الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة) تصدرته  قرار  بموجب 
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
تكتو8ر) (( بتاريخ) ح.ج/)2/361)2))
سيجري على العقار الجماعي) ((2(2
 (9 اإلداري) بالتحديد  سكني  زينة 
املسمى) باملكان  واملتوقع  سابقا 
للجماعة) التابع  امبارك  اوالد  بدوار 
شهادة) ذي  (1 الشبانات) الساللية 
 31 بتاريخ) (132 رقم) االستغال1 
املتواجد بالجماعة) ((2(2 تغسطس)
الترابية بير الطالب،)دائرة الشراردة،)
من) ابتداء) قاسم  سيدي  إقليم 
غاية إلى  ((2(2 نوفمبر) ((  تاريخ)
)1)نوفمبر)2)2))بحث علني في شأن)
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب))وجلب)
مساحة) سقي  تجل  من  منه،) املاء)
ادريس) السيد  لفائدة  هكتارا  (2,57
الخضراوي الحامل لبطاقة التعريف)

.GK42724(الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة) تصدرته  قرار  بموجب 
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 ( بتاريخ) ح.ج/2/3626)2))
امللك) على  سيجري  ((2(2 تكتو8ر)
الرسم) ذي  السمارة  املسمى 
بقبيلة) الكائن  (R/46225 العقاري)
بالجماعة) املتواجد  الصفافعة 
قيادة) القصيبية،) الترابية 
القصيبية،) دائرة  القصيبية،)
من) ابتداء) سليمان  سيدي  إقليم 
غاية إلى  ((2(2 نوفمبر) ((  تاريخ)
)1)نوفمبر)2)2))بحث علني في شأن)
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب))وجلب)
مساحة) سقي  تجل  من  منه،) املاء)
السيد) لفائدة  هكتارا  (2,1167
لبطاقة) الحامل  عاشور  الحق  عبد 

.GA7(66(التعريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة) تصدرته  قرار  بموجب 
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
تكتو8ر) (5 بتاريخ) ح.ج/2/3619)2))
الفالحي) العقار  على  سيجري  ((2(2
ذي) قاسم  سيدي  بإقليم  الكائن 
اتفاقية شراكة بين القطاعين العام)
الفالحية) اررا�سي  حو1  والخاص 
للدولة) الخاص  للملك  التابعة 
بتاريخ) (53996 املغر8ية مشروع رقم)
الرسمين) ذي  ((2(2 فبراير) ((6
 P1 P( P3( R/19(3)(العقاريين رقم
بالجماعة) املتواجد  (R/(25(5 و)
الترابية الشبانات،)قيادة زيرارة،)دائرة)
الشراردة،)إقليم سيدي قاسم ابتداء)
إلى غاية ((2(2 تكتو8ر) (32  من تاريخ)
في) علني  بحث  ((2(2 نوفمبر) (12
 4 بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن 
تجل) من  منهم،) املاء) وجلب  ( تثقاب)
لفائدة) هكتارا  ((9( مساحة) سقي 
شركة)JOUD AGRI)ممثلة في شخص)
ممثلها القانوني السيد خاليد شرف)
التعريف) لبطاقة  الحامل  االدري�سي 

.A(99652(الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) تصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2/3524)2))بتاريخ)2))سبتمبر)

املسمى) امللك  على  سيجري  ((2(2

رقم) العقاري  الرسم  ذي  «الحوش»)

R/(2211)املتواجد بالجماعة الترابية)

سوق) قيادة  الغرب،) الثالثاء) سوق 

دائرة سوق الثالثاء) الغرب،) الثالثاء)

من) ابتداء) القنيطرة  إقليم  الغرب،)

غاية إلى  ((2(2 تكتو8ر) ((2  تاريخ)

بحث علني في شأن) ((2(2 نوفمبر) (9

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب))وجلب)

مساحة) سقي  تجل  من  منه،) املاء)

نبيل) السيد  لفائدة  هكتارا  (2,51(2

لبطاقة) الحامل  علوي  صو�سي 

.A371333(التعريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) تصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 (2 بتاريخ) ح.ج/2/3521)2))

امللك) على  سيجري  ((2(2 سبتمبر)

الرسم) ذي  (2 بور») «العهد  املسمى)

املتواجد) (32/(4634 رقم) العقاري 

قيادة) النويرات،) الترابية  بالجماعة 

مالك،) بني  الغرب  دائرة  النويرات،)

من) ابتداء) قاسم  سيدي  إقليم 

غاية إلى  ((2(2 تكتو8ر) ((2  تاريخ)

بحث علني في شأن) ((2(2 نوفمبر) (9

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب))وجلب)

مساحة) سقي  تجل  من  منه،) املاء)

2,7564)هكتارا لفائدة السيد ادريس)

التعريف) لبطاقة  الحامل  مرجان 

.G437(3(الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) تصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 32 بتاريخ) ح.ج/2/3596)2))

امللك) على  سيجري  ((2(2 سبتمبر)

ذي) جراي») اوالد  «بالد  املسمى)

 R/15216 رقم) العقاري  الرسم 

الترابية) بالجماعة  املتواجد 

دائرة) لالميمونة،) قيادة  لالميمونة،)

ابتداء) القنيطرة  إقليم  لالميمونة،)

إلى غاية ((2(2 تكتو8ر) (32  من تاريخ)

11)نوفمبر)2)2))بحث علني في شأن)

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب))وجلب)

 5 من تجل سقي مساحة) منه،) املاء)

هكتارا لفائدة السيد بومديان بنعزوز)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G93632(رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) تصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 (2 بتاريخ) ح.ج/2/3527)2))

امللك) على  سيجري  ((2(2 سبتمبر)

بدوار) الواقعة  «الغراف») املسمى)

«بوحزيطات»)ذي عقد بيع بتاريخ)4) 

املتواجد بالجماعة) ((222 تغسطس)

قيادة قرية) الترابية قرية بن عودة،)

ارربعاء) سوق  دائرة  عودة،) بن 

من) ابتداء) القنيطرة  إقليم  الغرب،)

غاية إلى  ((2(2 تكتو8ر) ((2  تاريخ)

بحث علني في شأن) ((2(2 نوفمبر) (9

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب))وجلب)

 1 من تجل سقي مساحة) منه،) املاء)

هكتارا لفائدة السيد قاسم الضعيف)

التعريف) لبطاقة  الحامل  معه  ومن 

.K(435(الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة) تصدرته  قرار  بموجب 
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
ح.ج/2/3522)2))بتاريخ)2))سبتمبر)
املسمى) امللك  على  سيجري  ((2(2
دوار) بمزارع  املتواجد  («1 «بوسدور)
ادارية) شهادة  ذي  اشعيب  اوالد 
 (2(2 تغسطس) (3 بتاريخ) (5 رقم)
بني) الترابية  بالجماعة  املتواجد 
دائرة تال1) قيادة عين الدفالي،) وا1،)
ابتداء) قاسم  سيدي  إقليم  الغرب،)
إلى غاية ((2(2 تكتو8ر) ((2  من تاريخ)
بحث علني في شأن) ((2(2 نوفمبر) (9
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب))وجلب)
املاشية) ارواء) تجل  من  منه،) املاء)
هكتارا) (4,(262 مساحة) وسقي 
الحامل) البان  لفائدة السيد اشرف 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.G426215
101

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة) تصدرته  قرار  بموجب 
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 (2 بتاريخ) ح.ج/2/3579)2))
امللك) على  سيجري  ((2(2 سبتمبر)
الواقعة بدوار) «عين قاسم») املسمى)
 1(2 «اللبان»)ذي شهادة ادارية رقم)
املتواجد) ((2(2 يونيو) ((9 بتاريخ)
بالجماعة الترابية موالي عبد القادر،)
قيادة موالي عبد القادر دائرة تال1)
ابتداء) قاسم  سيدي  إقليم  الغرب،)
إلى غاية ((2(2 تكتو8ر) ((2  من تاريخ)
بحث علني في شأن) ((2(2 نوفمبر) (9
)وجلب) مشروع الترخيص بإنجاز بئر)
االستعما1) تجل  من  منه،) املاء)
املاشية وسقي مساحة) املنزلي وارواء)
91)7,3)هكتارا لفائدة السيد العرابي)
التعريف) لبطاقة  الحامل  البان 

.G311347(الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) تصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2/3572)2))بتاريخ)2))سبتمبر)

املسمى) امللك  على  سيجري  ((2(2

دوار) بمزارع  املتواجد  («( «بوسدور)

اوالد اشعيب ذي شهادة ادارية رقم)

4)بتاريخ)3)تغسطس)2)2))املتواجد)

بالجماعة الترابية موالي عبد القادر،)

قيادة موالي عبد القادر،)دائرة تال1)

ابتداء) قاسم  سيدي  إقليم  الغرب،)

إلى غاية ((2(2 تكتو8ر) ((2  من تاريخ)

بحث علني في شأن) ((2(2 نوفمبر) (9

)وجلب) مشروع الترخيص بإنجاز بئر)

االستعما1) تجل  من  منه،) املاء)

املاشية وسقي مساحة) املنزلي وارواء)

السيد) لفائدة  هكتارا  (162(7,(2

نوفل البان الحامل لبطاقة التعريف)

.G312953(الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) تصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 (2 بتاريخ) ح.ج/)2/352)2))

2)2))سيجري على القطعة) سبتمبر)

«صخرة) املسمى) باملكان  االرضية 

ذي) الحراقين») دوار  تراب  الواد 

 11 بتاريخ) ((913 شهادة ادارية رقم)

بالجماعة) املتواجد  ((2(2 سبتمبر)

دائرة) زومي،) قيادة  زومي،) الترابية 

من) ابتداء) وزان  إقليم  زومي،)

غاية إلى  ((2(2 تكتو8ر) ((2  تاريخ)

بحث علني في شأن) ((2(2 نوفمبر) (9

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب))وجلب)

املاء)منه،)من تجل االستعما1 املنزلي)

علي) السيد  لفائدة  املاشية  وارواء)

التعريف) العرو�سي الحامل لبطاقة 

.LC9(927(الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة) تصدرته  قرار  بموجب 
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
ح.ج/2/3569)2))بتاريخ)5))سبتمبر)
الفالحي) العقار  على  سيجري  ((2(2
القطاعين) بين  شراكة  اتفاقية  ذي 
العام والخاص حو1 اررا�سي التابعة)
املغر8ية) للدولة  الخاص  للملك 
بتاريخ فاتح تغسطس)219))مشروع)
العقاري) الرسم  ذي  (5123 رقم)
بالجماعة) املتواجد  (32/9(9( رقم)
دائرة) زيرارة،) قيادة  زيرارة،) الترابية 
الشراردة،)إقليم سيدي قاسم ابتداء)
إلى غاية ((2(2 تكتو8ر) ((2  من تاريخ)
في) علني  بحث  ((2(2 تكتو8ر) (32
شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثقب))
سقي) تجل  من  منه،) املاء) وجلب 
مساحة)52)4,2)هكتار لفائدة شركة)
شخص) في  («DOMAINE ANIAK»
ممثلها القانوني عبد الخالق الزكالمي)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GK37492(رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة) تصدرته  قرار  بموجب 
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 (2 بتاريخ) ح.ج/2/3523)2))
العقار) على  سيجري  ((2(2 سبتمبر)
باملكان) «الفوارات») الجماعي املدعو)
التابع) الفوارات  الحنشة  املسمى 
ذي) الحنشة  الساللية  للجماعة 
 16 9))بتاريخ) شهادة االستغال1 رقم)
بالجماعة) املتواجد  ((2(2 سبتمبر)
الترابية عامر،)قيادة عامر الشمالية،)
ابتداء) سال  إقليم  عامر،) باشوية 
إلى غاية ((2(2 تكتو8ر) ((2  من تاريخ)
بحث علني في شأن) ((2(2 نوفمبر) (9
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب))وجلب)
مساحة) سقي  تجل  من  منه،) املاء)
1,1263)هكتارا لفائدة السيد العربي)
التعريف) لبطاقة  الحامل  بلغو1 

.AB72965(الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) تصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 (2 بتاريخ) ح.ج/2/3529)2))

على) سيجري  ((2(2 سبتمبر)

للجماعة) التابعة  اررضية  القطعة 

الساللية الدواغر لاليطو))ذي الرسم)

ايجار) عقد  وذي  (R/1923 العقاري)

املتواجد) ((2(2 ماي) ((6 بتاريخ)

القصيبية،) الترابية  بالجماعة 

القصيبية،) دائرة  القصيبية،) قيادة 

من) ابتداء) سليمان  سيدي  إقليم 

غاية إلى  ((2(2 تكتو8ر) ((2  تاريخ)

بحث علني في شأن) ((2(2 نوفمبر) (9

تثقاب)) (3 بإنجاز) الترخيص  مشروع 

سقي) تجل  من  منهم،) املاء) وجلب 

شركة) لفائدة  هكتارا  (72 مساحة)

 SOCIETE PROVIDENCE VERTE

القانوني) ممثلها  شخص  في  ممثلة 

الحامل) الشريبي  هشام  السيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.T62142

107

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) تصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 (2 بتاريخ) ح.ج/2/3592)2))

2)2))سيجري على القطعة) سبتمبر)

الساللية) للجماعة  التابعة  اررضية 

رقم) ايجار  عقد  ذي  ( حنون) اوالد 

 (219 سبتمبر) (6 بتاريخ) (641/19

رقم) االدرايين  التحديدين  موضوع 

الرسم) ذي  (DA4(E و) (DA4(/B

املتواجد) (R/(376 رقم) العقاري 

القصيبية،) الترابية  بالجماعة 

القصيبية، دائرة  القصيبية،) قيادة 

من) ابتداء) سليمان  سيدي  إقليم  (

غاية إلى  ((2(2 تكتو8ر) ((2  تاريخ)

بحث علني في شأن) ((2(2 نوفمبر) (9

تثقاب)) (7 بإنجاز) الترخيص  مشروع 

سقي) تجل  من  منهم،) املاء) وجلب 

شركة) لفائدة  هكتارا  (322 مساحة)

 SOCIETE PROVIDENCE VERTE

القانوني) ممثلها  شخص  في  ممثلة 

الحامل) الشريبي  هشام  السيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.T62142
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة) تصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2/3522)2))بتاريخ)2))سبتمبر)

2)2))سيجري على القطعة اررضية)

الكائنة بمدشر بني معاوية فرقة بني)

2))يوليو) فغلوم ذي عقد بيع بتاريخ)

الترابية) بالجماعة  املتواجد  ((2(2

دائرة) قيادة مقريصات،) مقريصات،)

من) ابتداء) وزان  إقليم  مقريصات،)

غاية إلى  ((2(2 تكتو8ر) ((2  تاريخ)

بحث علني في شأن) ((2(2 نوفمبر) (9

ثقب)) بإنجاز  الترخيص  مشروع 

وجلب املاء)منه،)من تجل االستعما1)

املاشية وسقي مساحة) املنزلي وارواء)

عبد) السيد  لفائدة  هكتار  (2,137(

لبطاقة) الحامل  العسري  املنعم 

.LC12(911(التعريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) تصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 (2(2 5)تكتو8ر) 2/3616)2))بتاريخ)

الذي سيجري على العقار املسمى

رقم) العقاري  الرسم  ذي  قجيري 

بالجماعة) املتواجد  (59/74(96

الترابية عين عرمة،)دائرة عين عرمة،)

تاريخ من  ابتداء) مكناس،)  إقليم 

نوفمبر) (9 إلى غاية) ((2(2 تكتو8ر) ((9

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((2(2

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 5 مساحة) سقي  تجل  من  منه،)

القجيري) السيد  لفائدة  هكتارات 

هبة والقجيري شامة الحامل لبطاقة)

A74(247 الوطنية)  التعريف 

.A74(617و

123

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) تصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

تكتو8ر) (5 بتاريخ) ((2(2/36(2 ح.ج)

العقار) على  سيجري  الذي  ((2(2

شهادة) ذي  إ  بوخنيشة  املسمى 

املتواجد) ((1/4962 رقم) امللكية 

الغر8ية،) غياتة  الترابية  بالجماعة 

ابتداء) إقليم تازة،) دائرة واد تمليل،)

إلى غاية) ((2(2 تكتو8ر) ((9 من تاريخ)

بحث علني في شأن) ((2(2 نوفمبر) (9

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  تجل  من  منه،) املاء)

ادريس) السيد  لفائدة  هكتارا  (9,52

التعريف) لبطاقة  الحامل  بوقنوشة 

.Z414992(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) تصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 (2(2 6)تكتو8ر) 2/3634)2))بتاريخ)

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

شراء) عقد  ذي  افراو  ابراو  اعراض 

 163 بعدد) ضمن  حراثية  ارض 

املتواجد بالجماعة الترابية الحمام،)

دائرة تكلموس،)إقليم خنيفرة،)ابتداء)

إلى غاية) ((2(2 تكتو8ر) (32 من تاريخ)

بحث علني في شأن) ((2(2 نوفمبر) (9

وجلب) بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة) سقي  تجل  من  منه،) املاء)

السيد) لفائدة  هكتارا  (1,9929

الحامل) معه  ومن  عمر  منصوري 

.D(1972(لبطاقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) تصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 (2(2 6)تكتو8ر) 2/3633)2))بتاريخ)

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

عقد شراء) ذي  احمو  احمد  سيدي 

ضمن بعدد)2))1)املتواجد بالجماعة)

تكلموس،) دائرة  الحمام،) الترابية 

تاريخ من  ابتداء) خنيفرة،)  إقليم 

نوفمبر) (9 إلى غاية) ((2(2 تكتو8ر) (32

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((2(2

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء)منه،)

 (,3316 مساحة) سقي  تجل  من 

هكتارات لفائدة السيد لعميري قدور)

التعريف) لبطاقة  الحامل  معه  ومن 

.D77122(الوطنية
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جريدة مشهود بمطابقتها للنظائر املوزعة
رئيس مصلحة الطبع واإلنتاج

اطلع عليه من تجل إثبات صحة إمضاء السيد ................................
نيابة عن مدير املطبعة الرسمية

الر8اط في ............................................................................

ثمن النسخة بمقر املطبعة الرسمية : 10 دراهم

ثمن النسخة لدى املودعين املعتمدين : 12 درهما

تطبيق الفقرة ارولى من املادة الثانية من القرار املشترك لألمين العام للحكومة ووزير االقتصاد واملالية 

رقــــــــم 477.12) الصـــــــــادر في )) من محرم 1442 () تكتو8ر 212))


