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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

OFANK-INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رغسمالها : 60.000) درهم

مقرها االجتماعي : الدار البيضاء، 

)0) شارع عبد املومن، رقم 5، 

ال1ابق السصلي

العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

الغير العادي بتاريخ)8))يونيو)))0)،)

قرر الشركاء):

للشركة) االجتماعي  املقر  نقل 

عبد) شارع  ((0( البيضاء) الدار  من 
السصلي) ال1ابق  (،5 رقم) املومن،)
باب) زنقة  (5-1 البيضاء،) الدار  إلى 

الكديم،)املدينة القديمة.

غو) املدير  فالحيات  توسيع 

التعديالت) في  واملباشرة  املديرين 

النظام) من  باملادة) 1) املرتب1ة 

األسا�شي للشركة.

جديد) غسا�شي  قانون  اعتماد 

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

(،(0(( غأس31) (9 بتاريخ) البيضاء)

تحت الرقم)007 )8.

1 P

 STE IMMOBILIERE EL

MEKNASSIA V
SARL

مقرها االجتماعي : ) حي هارون 

الرشيد، مكناس املغرب 50.000
رقم السجل التجاري رقم 16787

تقرر) (،(0(0 سبتمبر) ((0 بتاريخ)

ادماج الشركات التالية):

IMMOBILIERE EL MEKNASSIA V 
 وعنوان مقرها االجتماعي)))حي هارون

الرشيد،)مكناس.
 MOULINS DU SAHARA
حي) (( االجتماعي) مقرها  وعنوان 

هارون الرشيد،)مكناس.
ستكون) (: دواعي إدماج الشركات)
الشركة املمتصة هي املالكة من يوم)
إبرام االندماج لعاملية غفول الشركة)
واالتساق) الدولة  في  املستوعبة 
الذي ستكون عليه في ذلك الوقت،)

وستتمتع به من نص3 اليوم.
الشركة) مال  رغس  رفع  (: غهدافه)
7.500.000)درهم،) بعد االندماج إلى)
75.000)حصة مخصصة من طرف)

الشركة املستضيصة.
في) مذكور  هو  كما  (: شروطه)
فإن الشركة) االندماج املخ1ط له،)
لجميع) مدينة  ستكون  املستضيصة 
دائني الشركة املستضيصة،)في غماكن)
غن) دون  منها  وبدال  األخيرة  الشركة 
تجديد) االستبدال  هذا  على  يترتب 

فيما يتعلق بالدائنين املذكورين.
وفقا لذلك سي1لب من الشركة)
التزامات) بجميع  الوفاء) املقتناة 
الشركة املستحوذة القائمة في تاريخ)

إبرام االندماج.
تعيين وتقديم األفول والخصوم)
غو) الضامة  للشركات  نلقه  املزمع 

الشركات الجديدة.
غفول الشركة املستوعبة التي تم)
لصالح) بالكامل  النتقالها  التخ1يط 
الشركة املستضيصة،)متضمنة بتاريخ)
إقصال) تاريخ  (،(0(0 سبتمبر) ((0
الحسابات املستخدمة لهذه العملية،)
غدناه) والقيم  والحقوق  واملمتلكات 

املعينة واملقيمة في املرفق.

وغن التزامات الشركة املستضيصة،)
والتي ستصبح الشركة املقتناة عليها)
مدينة للجميع عند إتمام االندماج،)
تاريخ) ((0(0 0))سبتمبر) متضمنة في)
لهذا) املستخدمة  الحسابات  إقصال 
كما تم تسليم الحصص) االندماج،)
تقييم) (: التالية) بالكيصية  األسهم  غو 
لنقلها) التخ1يط  تم  التي  األفول 
 IMMOBILIERE EL الشركة) إلى 
تنقسم) والتي  (،MEKNASSIA V

كالتالي):
(: األفول) مساهمة 

. 8.6(5.((9.((
دعم السلبي)98.)5.191.87 ):

(: األفول) فافي  مساهمة 
.(.  (. 55.(5

مبلغ رفع رغس املال):)00.000).).
مبلغ اإلندماج)5).55 .) ).

االسهم) غو  الحصص  إع1اء) وتم 
سبتمبر) ((0 بتاريخ) األرباح  في  الحق 
املنجزة) العمليات  فالحية  ((0(0
غو) املضمومة  الشركات  طرف  من 
املحاسباتي) املنظور  من  املنصصلة 
 (0(0 سبتمبر) ((0 تاريخ) من  ابتداء)
وحصرت حسابات الشركات املعنية)
شروط) إلعداد  املستعملة  باألمر 

العملية بالتواريخ التالية):
 IMMOBILIERE EL شركة)
سبتمبر) ((0 بتاريخ) (MAKNASSIA V

.(0(0
كما) التبادل  لصرق  املعدل  املبلغ 
لعالوة) درهم  (( (.  5.(5 خصص)

إدماج الشركات.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بمكناس بتاريخ)10غأس31)

))0)،)تحت رقم)7)6.
2 P

ائتمانية غبعقيل
زنقة جبل تازكة،)عمارة)10،)مكتب)1،)غكدال،)

الرباط
الهاتف):))7.77.98.9)0

 CLINIQUE DE MEDECINE
 ET DE CHIRURGIE

ESTHETIQUES 
LA SILHOUETTA

SARL
RC : 123145

RABAT
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

بتاريخ))))فبراير)))0))تقرر ما يلي):
الريمي) نعيمة  السيدة  استقالة 
من مهام التسيير ابتداء)من))1)يناير)
عزوز) لشقار  السيد  وتعيين  (،(0((

مسيرا جديدا للشركة.
تحديث القانون األسا�شي.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجاري للمحكمة التجارية بالرباط)
11)مارس) 870))1)بتاريخ) تحت رقم)

.(0((
3 P

ائتمانية غبعقيل
زنقة جبل تازكة،)عمارة)10،)مكتب)1،)غكدال،)

الرباط
الهاتف):))7.77.98.9)0

 GROUPE SCOLAIRE LE
LITORAL PRIVE

SARL
RC : 72821 - RABAT

حل شركة
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
حل) تقرر  ((0(( يونيو) (17 بتاريخ)
التصصية) في  ووضعها  الشركة 
السيد) املصصي  تعيين  تم  الودية،)
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 RIDA SLIMANE BRAHIMI
الوطنية) التعريف  لب1اقة  الحامل 
زنقة) (1 ب) والقاطن  (A70507 رقم)
علي الحداني شارع محمد السادس)
مع تمتعه بكامل) السوي�شي الرباط،)

الصالحيات لتصصية الشركة.
املقر) في  التصصية  مقر  حدد 
زنقة شتوكة) للشركة،) ) االجتماعي 

1)5)السوي�شي،)اليوسصية الرباط.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجاري للمحكمة التجارية بالرباط)
يوليو) ((5 بتاريخ) (1(6615 تحت رقم)

.(0((
4 P

ROZALA Z
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رغسمالها : 10.000 درهم

مقرها االجتماعي : إقامة الصصاء 
  عمارة  1 شقة )1 طريق سال 

الجديدة، سال
الحل املسبق للشركة

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
للشركة) ((0(( يوليو) (18 املؤرخ يوم)

ROZALAZ)تم ما يلي):
 ROZALAZ(الحل املسبق للشركة

.SARL AU
زواوي) أزالن  السيدة  عينت 
حين) إلى  الحل  هذا  عن  كمسؤولة 
اإلأالق النهائي للشركة كما ستكون)

املصصية لهذه األخيرة.
إقامة) ب  التصصية  مقر  حدد 
)1)طريق) الصصاء) )عمارة) 1)شقة)

سال الجديدة سال.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسال تحت رقم)86)9).
السجل التجاري رقم)7)157.

5 P

SOFTRADEM
SARL

الحل املسبق للشركة
على إثر القرار الذي اتخذه شركاء)

الشركة غعاله تم ما يلي):
الحل املسبق للشركة.

فالح) املص1صى  السيد  تعيين 

مصصيا للشركة.

عنوانا) الشركة  مقر  تعيين 

للتصصية.

تم اإليداع القانوني لدى مصلحة)

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية)

 ((0/(0(( رقم) تحت  بخنيصرة 

بتاريخ)5))يوليو)))0).

السجل التجاري عدد)1511.

6 P

STE SAPHIR GAMING
SARL

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة

الذي) العرفي  العقد  إثر  على 

تم) غسصله  الشركة  شركاء) وقعه 

لشركة) األساسية  القوانين  وضع 

من) والتي  محدودة  مسؤولية  ذات 

خصائصها):

 STE (: االجتماعية) التسمية 

.SAPHIR GAMING SARL

قاعات) استغالل  (: املوضوع)

تنشيط) املصاوضة،) الصيديو،) غلعاب 

األنش1ة اإلبداعية.
تجزئة) (،7( رقم) (: املقر االجتماعي)

النجد))0،)خنيصرة.

املدة):)99)عاما.

درهم،) ((00.000 (: الرغسمال)

مكونة من)000))حصة،)بقيمة)100 

الشكل) على  موزعة  للحصة  درهم 

التالي):

نبيل دقاق)1600)حصة.

حصيظ سماوي)00 )حصة.

التسيير):)غسند التسيير إلى السيد)

الحسن الرقياوي إلى أاية فدور قرار)

جديد للشركاء.

السنة املحاسبية):)من فاتح يناير)

إلى)1))ديسمبر.

تم باملحكمة االبتدائية) (: اإليداع)

 (0((/(67 رقم) تحت  بخنيصرة 

بتاريخ)9)غأس31)))0).

السجل التجاري رقم)85  .

7 P

STE MINIERE QUARTZ
SARL

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة

الذي) العرفي  العقد  إثر  على 
تم) غسصله،) الشركة  شركاء) وقعه 
لشركة) األساسية  القوانين  وضع 
من) والتي  محدودة،) مسؤولية  ذات 

خصائصها):
 STE (: االجتماعية) التسمية 

.MINIERE QUARTZ SARL
املعادن) عن  البحث   : املوضوع 
الحصر،) وغحجار  الكريمة  واألحجار 
واستخراجها وتصصيتها في ورشات غو)

معامل،)والتجارة فيها.
على) التقليدية  املعدنية  األعمال 
واستغالل) وتأجير  كراء) األشياء،)
املعادن) استخراج  وإجازات  رخص 

واألحجار الكريمة وغحجار الحصر.
الكريمة) واألحجار  املعادن  تجارة 
واستيراد) تصدير  الحصر،) وغحجار 
وغحجار) الكريمة  واألحجار  املعادن 
والدولي) الوطني  النقل  الحصر،)
وغحجار) الكريمة  واألحجار  للمعادن 

الحصر.
زنقة) (،08 رقم) (: االجتماعي) املقر 

)1،)حي املسيرة السصلى خنيصرة.
املدة):)99)عاما.

درهم،) (100.000 (: الرغسمال)
 100 1000)حصة بقيمة) مكونة من)
الشكل) على  موزعة  للحصة  درهم 

التالي):
الحسن الرقياوي)0 ))حصة.

محمد باحمو)0)))حصة.
عبد الل1يف بنزرياح)0)))حصة.
التسيير):)اسند التسيير إلى السيد)
الحسن الرقياوي إلى أاية فدور قرار)

جديد للشركاء.
السنة املحاسبية):)من فاتح يناير)

إلى)1))ديسمبر.
القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)
باملحكمة االبتدائيثة بخنيصرة تحت)
غأس31) (9 بتاريخ) ((66/(0(( رقم)

.(0((
السجل التجاري رقم))8  .

8 P

LE P’TIT PLATEAU

ش م م

س ت : 115)16

تأسي3
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون) وضع  (،(0(( 15)يوليو)

الخصائص) ذات  لشركة  األسا�شي 

التالية):

.LE P’TIT PLATEAU(:(التسمية

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املهام.

شركة محدودة) (: املقر االجتماعي)

املهام.

املقر االجتماعي):)15)شارع األب1ال)

شقة رقم) ،)غكدال الرباط.

االتجار،) (: االجتماعي) الهدف 

الحمراء) اللحوم  وتخزين  تحويل 

والدواجن واألسماك.

الغذائية) املواد  وتوزيع  االتجار 

العامة.

االستيراد والتصدير.

رغسمال الشركة):)100.000)درهم)

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

بقيمة)100)درهم للواحدة بحوزة كل)

من):

 500 فالح) ايت  ر�شى  السيد 

حصة.

 500 الودأيري) بدر  علي  السيدة 

حصة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

1))ديسمبر لكل) فاتح يناير وتنتهي في)

سنة.

تعيين السيد علي بدر) (: التسيير)

أير) ملدة  للشركة  كمسير  ودأيري 

محددة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

))0)،)ت حت رقم) 10)غأس31) في)

.1(705(

9 P
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STE OXYHOME
SARL

تأسيس رشكة ذات املسؤولية املحدودة
 19 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
فبراير)015)،)وضع القانون األسا�شي)
ذات) املسؤولية  محدودة  لشركة 

الخصائص التالية):
(: االجتماعية) التسمية 

.OXYHOME SARL
مكتب) (1 (: االجتماعي) الهدف 

الدراسات.
شقة) ((0 عمارة) (: املقر االجتماعي)
زنقة موالي احمد لوكيلي حسان،) (8

الرباط.
املدة االجتماعية):)99)سنة ابتداء)

من تاريخ تأسيسها.
في) حدد  (: االجتماعي) الرغسمال 
على) موزعة  درهم  (100.000 مبلغ)
درهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

للحصة وزعت كما يلي):
 100 الشرفاوي) فاطنة  السيدة 

حصة.
 900 املالكي) الدين  نور  السيد 

حصة.
السنة االجتماعية):)تبدغ من فاتح)

يناير إلى)1))ديسمبر من كل سنة.
التسيير):)تم تعيين السيدة فاطنة)
الشرفاوي كمسيرة للشركة ملدة أير)

محدودة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت) ((0(( غأس31) (8 بتاريخ من)

رقم)089)16.
10 P

 MTA AUTOMOTIVE
SOLUTIONS

SARL AU
 CAPITAL(SOCIAL(DE 1.000.000

EURO
 SIEGE SOCIAL M ATLANTIC

FREE ZONE KENITRA
تجديد مدة التسيير

 بناء)على محضر الجمع العام العادي
 املنعقد بتاريخ))))يونيو)))0)،)قررت

املساهم الوحيد (MTA SPA  الشركة)

MTA AUTOMOTIVE SOLUTIONS 

ما يلي):

الشركة) تسيير  مدة  تمديد 

 ANTONIO FALCHETTI للسيدين)

إلى أاية) (ET ANDREA FALCHETTI

1))ديسمبر) )0).

وضعه) تم  القانوني  املستودع 

بالقني1رة) االبتدائية  املحكمة  لدى 

بتاريخ)9)غأس31)))0)ن تحت رقم)

.9(((9

11 P

 STE CONERVERIE OULAD

EL HADRI
SARL AU

تأسي3 شركة
تم بتاريخ فاتح يوليو)))0)،)وضع)

قانون منظم لشركة ذات املسؤولية)

باملميزات) وحيد  بشريك  املحدودة 

التالية):

 STE CONSERVERIE (: التسمية)

.OULAD EL HADRI SARL AU

الهدف):)فانع مصبرات أذائية.

والد) دوار  (: االجتماعي) املقر 

قلعة) يعكوب،) والد  مركز  الحضري 

السراأنة.

املدة):)99)سنة.

 100.000 (: االجتماعي) الرغسمال 

درهم مقسم على)1000)سهم من فئة)

100)درهم موزع كاآلتي):

 1000 الرازي) الحق  عبد  السيد 

حصة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

1))ديسمبر.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

عبد الل1يف الرازي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوم) السراأنة  لقلعة  االبتدائية 

رقم) تحت  (،(0(( غأس31) فاتح 

.(08/(0((
رقم السجل التجاري):)5))5.

12 P

STE EL HASSAN EZZAARI
SARL

تأسي3 شركة
))0)،)وضع) يوليو) ((8 تم بتاريخ)
قانون منظم لشركة ذات املسؤولية)

املحدودة باملميزات التالية):
 STE EL HASSAN (: التسمية)

.EZZAARI SARL
الهدف):)مقاول في األشغال العامة)

والبناء.
مشغل محجر بآالت ميكانيكية.

املقر االجتماعي):)رقم)19))عواطف)
ال1ابق األول،)قلعة السراأنة.

املدة):)99)سنة.
 100.000 (: االجتماعي) الرغسمال 
1000)سهم من فئة) دره مقسم على)

100)درهم موزع كاآلتي):
السيد الحسن الزعري)75)حصة.
 (5 حجراوي) الحسين  السيد 

حصة.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

1))ديسمبر.
السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

الحسن الزعري.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوم) السراأنة  لقلعة  االبتدائية 
رقم) تحت  ((0(( غأس31) (10

.(( /(0((
رقم السجل التجاري):)51)5.

13 P

 CENTRE PRIVE SUPER
STUDENT

السجل التجاري : 6977)1
بمقت�شى عقد توثيقي مسجل في)
(،(0(( )))يوليو) مدينة تمارة بتاريخ)
قد تم تأسي3 شركة ذات املسؤولية)

املحدودة.
الهدف االجتماعي):)مركز التوجيه)
تكوينية،) دورات  املدر�شي،) والدعم 

بيع وشراء)معدات املكاتب.
املقر االجتماعي):)عمارة)1 )ال1ابق)
الثالث املسيرة)))املغرب العربي تمارة)

املغرب.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسي3 النهائي غي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
 100.000 (: الشركة) رغسمال 

درهم.
 500 السيد السميدي املص1صى)

حصة.
السيد السكوتي محمد غن3)500 

حصة.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
1))ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
كمسيرين) تعيين  تم  (: املسير)
السيدين) للشركة  مشتركين 
والسكوتي) املص1صى  السميدي 

محمد غن3.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
فاتح) بتاريخ  بتمارة  باملحكمة  تم  (:
غأس31)))0)،)تحت رقم)1589.

14 P

FORCEMA SERVICES
ش م م ش و

تأسي3 شركة محدودة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تمارة حيث تم وضع) ((0((  ))ماي)
التأسي�شي لشركة محدودة) القانون 
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ش)

م م ش و مميزاتها كالتالي):
شركة) (: الشكل القانوني للشركة)
الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.
التسمية):)فورسيما سرفي3.

غشغال) (: االجتماعي) الهدف 
النهائية.

غشغال النظافة.
غشغال باليد العاملة.

بصصة عامة كل العمليات املالية،)
غو) مباشر  بشكل  املرتب1ة  التجارية 
وكذا) الشركة  بموضوع  مباشر  أير 
تنمية) شأنها  من  التي  العمليات 

الشركة.
رقم) ،) شقة  (: االجتماعي) املقر 
مر�شى) قادر  إقامة  األول  ال1ابق 

الخير،)تمارة.
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مدة الشركة):)99)سنة.

في) حدد  (: االجتماعي) الرغسمال 

إلى) مقسمة  درهم  (100.000 مبلغ)

درهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

وحررت) اكتتبت  الواحدة  للحصة 

كلها من طرف):

 1000 (: يوسصي) محمد  السيد 

حصة.

يعتبر) يوسصي  محمد  (: التسيير)

مسير الشركة ملدة أير محدودة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)1))ديسمبر من كل سنة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

يونيو) ((8 بتاريخ) (8 18 رقم) تحت 

.(0((

15 P

 STE DE TRAVAUX DIVERS

D’AFREKLA SOTRADAF
شركة ذات مسؤولية محدودة

رغسمالها : 1.000.000 درهم

مقرها االجتماعي شارع سيدي 

محمد حي النهضة رقم 7 قرية سال

رقم السجل التجاري : 7)9 سال

تصويت الحصص االجتماعية
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

يوليو) بتاريخ) ) املنعقد  االستثنائي 

شركة) في  املساهمون  قرر  (،(0((

SOTRADAF،)شركة ذات مسؤولية)

محدودة التالي):

تصويت السيد محمد ازعني)6500 

السيد) لصائدة  اجتماعية  حصة 

ياسين ازعني.

ازعني) محمد  املسير  استقالة 

ياسين ازعني كمسير) وتعيين السيد 

جديد للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

االبتدائية بسال بتاريخ فاتح غأس31)

))0))تحت الرقم))7)9).

16 P

ساما اكسبو
ش ذ م م

السجل التجاري : 9)9))1
أير) اجتماع  محضر  بمقت�شى 
عادي لشركة ساما اكسبو ش ذ م)
التغييرات) على  املصادقة  تمت  م 

التالية):
بيع جميع حصص السيدة منانة)
لعبودي التي تملك في الشركة ساما)
اكسبو ش ذ م م تباعا للسيد نوس)
حصة وللسيد مص1صى) (50 بنعمرو)

بوسصضاون)50)حصة.
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات) شركة  إلى  الوحيد  الشريك 

مسؤولية محدودة.
لعبودي) منانة  السيدة  انسحاب 
من تسيير الشركة وتعيين السيدان)
الوطنية) الب1اقة  رقم  يون3 

A78 ( 7)والسيد مص1صى.
بوسصضاون رقم الب1اقة الوطنية)
BK18(918)ملسيران جديدان شركة)

ساما اكسبو ش ذ م م.
تغيير العقد االجتماعي للشركة إلى)
العنوان الجديد عمارة)75))شقة)1) 

حي الصتح الرباط.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) ((8 يوم) بتمارة  االبتدائية 

))0)،)تحت رقم)8)15.
17 P

 FCP IRGAM
SECURIBANCAIRES

تعديل نظام التسيير لصندوق 
توظيف مشترك

 FCP IRGAM (: التسمية)
.SECURIBANCAIRES

شارع) (11( (: االجتماعي) مقرها 
غنصا،)الدار البيضاء

الهيئة) طرف  من  عليه  موافق 
املغربية لسوق الرساميل تحت الرقم)
)GP((09)بتاريخ)9))يونيو)))0).

التوظيف) فندوق  تسمية  تغيير 
IRGAM SECURIBANK  الجماعي)
 IRGAM SECURIBANCAIRE ل)

ووفقا لذلك تم تعديل الصصل)))من)
بالصندوق) الخاص  التدبير  قانون 

املذكور.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء)بتاريخ)15)غأس31)))0)،)

تحت رقم)88) )8.
18 P

SOLIDASTER
شركة محدودة املسؤولية
رغس مالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم )91 ال1ابق 
الثاني حي املنزه ح ي م الرباط

العامة) الجموع  بمقت�شى 
 (0(0 مارس) (6 بتواريخ) االستثنائية 
شركاء) قرر  ((0(( غأس31) و8)
ذات) شركة  (SOLIDASTER (: شركة)

املسؤولية املحدودة ما يلي):
مجموع) تصويت  املصادقةعلى 
50))حصة في) الحصص االجتماعية)
ملكية السيدة مريم مراس إلى السيد)

علي امزيان.
تغيير الشكل القانوني للشركة من)
شركة محدودة املسؤولية إلى شركة)
الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.
تغيير الصصول)1،))،)6)و7)للقانون)

األسا�شي للشركة.
املصادقة على الصيغة الجديدة)

للقانون األسا�شي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط بتاريخ)15)غأس31)

))0)،)تحت رقم))711)1.
19 P

AUREL LIGHTING
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
شريك واحد

رغسمالها : 50.000.00 درهم
مقرها اإلجتماعي :  1) شارع ابن 

سينا حي الهنا الدارالبيضاء
للجمعية) عرفي  محضر  على  بناء)
املؤرخة) اإلستثنائية  العمومية 
 AUREL لشركة) ((0(( ماي) (5 في)

LIGHTING SARL AU)ش.ذ.م.م.ش.و)
درهم قرر) (50.000.00 ذات رغسمال)

الشريك الوحيد ما يلي):
 ATELIER DE (: الشركة) قامت 
 CONCEPTION ET D’ETUDE EN
 RESEAUX SECS ET ECLAIRAGE
على) املوافقة  (PUBLIC A.C.E.R.E
شركة) رغسمال  في  حصة  (500 بيع)
 ARMA AUREL LIGHTING)لشركة)
التي وجدت نصسها بعد) (HOLDING
يمتلك) الذي  الوحيد  املساهم  ذلك 
 500 جميع الحصص العشرة آالف)
حصة التي تشكل رغس مال الشركة.

من) و)1) و)1) (7 املواد) تعديل 
النظام األسا�شي.

غقر استقالة السيد لوران فرانسوا)
جاك دوماس كمسير للشركة

تم تعيين السيد يوسف غحيزون)
رقم) الوطنية  للب1اقة  الحامل 
كمسير للشركة ملدة أير) (A711969

محدودة.
املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط))1)غأس31)))0) 

تحت الرقم)6951).
إلستخراج وذكر

املسير

20 P

ALISTABRAQ FABRICS
ش.م.م.ش.و

تأسي3 شركة
 (0 بموجب عقد عرفي مؤرخ في)
ذات) شركة  تأسست  ((0(( ماي)
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

لها املوافصات التالية):
 ALISTABRAQ (: التسمية)

.FABRICS
الهدف اإلجتماعي):

بيع األثواب بالجملة.
بيع املصروشات بالجملة.

املقر اإلجتماعي):)ال1ابق األول رقم)
5))شارع شعيب الدكالي الخميسات.
املدة):)99)سنة من تاريخ التأسي3.
الرغسمال):)حدد رغسمال الشركة)
في)100.000)درهم مقسمة إلى)1000 
درهم) (100 من) إجتماعية  حصة 

للحصىة اإلجتماعية.
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 1000 هللا) عبد  الشارفي  السيد 

حصة إجتماعية.

السيد) تعيين  الشركة:) تسيير 

الشارفي عبد هللا كمسير للشركة مع)

جميع الصالحيات.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 

بتاريخ) ((9( بالخميسات تحت عدد)

رقم) تجاري  سجل  ((0(( يوليو) (5

.(9567
للنسخ والبيان

الوكيل

21 P

ZINGARD

SARL AU

املؤرخ) العام  الجمع  بمقت�شى 

بتاريخ)6)يوليو)))0))قرر شركاء)شركة)

ZINGARDSARL AU)املسجلة تحت)

اإلبتدائية) باملحكمة  (1(5081 رقم)

بتمارة التعديالت التالية):

اإلجتماعي) الهدف  من  تقليص 

للشركة:

الوحيد) بالهدف  اإلحتصاظ 

الحراسة.

حي) إلى  (: الشركة) مقر  تحويل 

املسيرة)1رقم)1185)تمارة.

للشركة) التجاري  اإلسم  تغيير 

 ZINGARD إلى) (ZINGARD SARL

.SARL AU

التسير):)تعتبر السيدة شاكر زينب)

أير) ملدة  للشركة  الوحيدة  املسيرة 

محدودة كما غنها لها كامل فالحية)

اإلدارية) الوثائق  جميع  في  اإلمضاء)

واملالية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بتمارة) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم) ((0(( غأس31) (8 بتاريخ)

.8656

22 P

KN TELECOM
SARL AU

بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)
نظام) تكوين  تم  ((0(( يونيو) ((6
املسؤولية) ذات  لشركة  غسا�شي 

املحدودة خصائصها كالتالي):
.KN TELECOM(:(التسمية

الهدف):)تمارس الشركة األهداف)
التالية):

اإلتصاالت السلكية والالسلكية.
تقدم املشورة لجميع الق1اعات.

الوساطة العقارية.
زنقة) (17 عمارة) (: املقر اإلجتماعي)
 5 ال1ابق) محمد ملدور شقة رقم) 1)

املحيط الرباط.
(: اإلجتماعي) املال  رغس 
100.000.00)درهم مقسم إلى)1000 
 100.00 واحدة) كل  قيمة  حصة 

درهم.
تم تعيين السيد عزيز) (: التسيير)
التعريف) لب1اقة  الحامل  بن1الب 
كمسير) (A(60 0( رقم) الوطنية 

وحيد للشركة وملدة أير محدودة.
وضع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط) كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

السجل التجاري))16)16.
23 P

لو بالي أفامي
تم في تاريخ فاتح يوليو)))0))عقد)
الجمع العام أير العادي في سال تم)

تقرير ما يلي):
للشركة) اإلجتماعي  الهدف  تغيير 

من):
م1عم.

ممون الحصالت وتنظيم الحصالت)
إلى خدمة ال1عام السريع.

ممون الحصالت.
وكالة إشهار.

سجل) في  القانوني  اإليداع  تم 
 8 بتاريخ) لسال  اإلبتدائية  املحكمة 
غأس31)))0))تحت رقم)17 9).

24 P

ATOMS CONSULTING
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
شريك وحيد

رغسمالها : 100.000.00 درهم
مقرها اإلجتماعي :  5 شارع 

تانسيصت رقم الشقة 1 غكدال 
الرباط 

رقم السجل التجاري : 165)16
املدينة الرباط

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
 (0(( يوليو) ((9 تاريخ) الرباط  في 
مسؤولية) ذات  شركة  تأسي3  تم 
باملميزات) وحيد  شريك  محدودة 

التالية):
 ATOMS (: التسمية)

.CONSULTING SARL AU
الهدف اإلجتماعي):

العملية،) الداخلي  التدقيق 
والنظام،)والجودة واإلدارة،)والنظيم)

إلخ...
للصناعيين) املشورة  تقديم 
واملهنيين واألفراد في مجال التقنيات)
واالبتكار في التنظيم ونظم املعلومات،)

في اإلستراتيجية واإلدارة.

الدراسات والهندسة.
الدعم والصيانة.

املنتجات) وتوزيع  وت1وير  تصمم 
غواألجهزة غو البرامج.

تقديم دورات))إجازات))للجامعات)
ذات) األخرى  الكيانات  غو  املدارس 

الصلة بالتدريب والتعليم.
تسويق املنتجات.

تنظيم غحداث للعمالء.
إنشاء)محتوى على اإلنترنت.

استيراد وتصدير السلع واملنتجات)
والخدمات.

وسيلة،) بأي  الشركة،) مشاركة 
غي) في  غو أير مباشر،) بشكل مباشر 
بغرضها) مرتب1ة  تكون  قد  عمليات 
جديدة) شركات  إنشاء) طريق  عن 
شراء) غو  اإلكتتاب  غو  املساهمة  غو 
غو حقوق الشركات،) األوراق املالية،)
إنشاء،) ذلك،) أير  غو  اإلندماج  غو 

غي) تأجير  إدارة  غو  تأجير  غو  إقتناء)
وغخذ غو حيازة) غعمال غو مؤسسات،)
غو تشغيل غو نقل غي عمليات وبراءات)

اختراع تتعلق بهذه األنش1ة.
العمليات) جميع  عام  وبشكل 
غو التجارية غو املالية قد) الصناعية،)
أير) غو  مباشر  بشكل  مرتب1ة  تكون 
مباشر باألشياء)املذكورة غعاله غو التي)

قد تعزز ت1ور الشركة.
الجباري) غن3  :السيد  الشريك)

1.000)حصة.
يقدر) (: الشركة) رغسمال 
قيمته) بمبلغ  الشركة  رغسمال 
 1.000 إلى) 100.000.00درهم وزعة 
حصة قيمة كل واحد)100.00)درهم.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسي3 النهائي غي من تاريخ وضع)

السجل التجاري بالرباط.
شارع) (5 (: اإلجتماعي) املقر 
غكدال) (1 الشقة) رقم  تانسيصت 

الرباط.
طرف) من  تسير  الشركة  (: اإلداة)
أير) ملدة  الجباري  غن3  السيد 

محدودة.
املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط بتاريخ)15)غأس31)

))0))حت الرقم)8)67. 
25 P

TERRE ET UNIVERS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم السجل التجاري 6697) سوق 

غربعاء الغرب
الغير) العام  الجمع  بمقت�شى 
الغرب) غربعاء) املؤرخ بسوق  العادي 

بتاريخ)))غأس31))0))تم اآلتي:
تصويت السيد خابيش حسن علي)
150)حصة لصائدة السيد تورابي عبد)

العزيز.
علي) غحمد  يا�شي  السيد  تصويت 
150)حصة لصائدة السيد تورابي عبد)

العزيز.
تصويت السيدة بن فضلية سعيدة)
على)50))حصة لصائدة السيد تورابي)

عبد العزيز.
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تغيير الشكل القانوني للشركة من)
إلى) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد.
لدى كتابة) (: تم اإليداع القانوني)
بسوق) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
غأس31) (1( يوم) الغرب  غربعاء)

))0))تحت رقم) 6).
املسير

26 P

CAFE NET WORK GROUP
املقر اإلجتماعي : زاوية زنقة طارق 

ابن زياد وابن عائشة إقامة 
اكسلسيور عمارة 18 مكتب رقم ) 
على اليمين شقة رقم ) جليز مراكش
رغسمال الشركة : 100.000.00درهم

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بتأسي3) عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة ذات مسؤولية محدودة املؤرخ)
بمراكش) ((0(( غأس31) (9 بتاريخ)
بمثابة القانون األسا�شي لشركة ذات)
واحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كما يلي):
 CAFEE NET (: الشركة) إسم 
ذات) شركة  (WORK GROUP

مسؤولية محدودة بشريك واحد.
أرض الشركة):
)مقهى وم1عم.

مقر الشركة):)زاوية زنقة طارق ابن)
اكسلسيور  إقامة  عائشة  وابن  زياد 
عمارة 18 مكتب رقم ) على اليمين 

شقة رقم ) جليز مراكش.
مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

يوم تأسيسها.
رغسمال  :حدد  الشركة  رغسمال 
100.000.00درهم  في  الشركة 
مقسم على 1000 من فئة 100 درهم 
للواحدة وهذه الحصص موزعة على 

الشكل التالي :
 1000 عياد  بنمسعود  السيد 

حصة.
1000 حصة.

مسير الشركة : تم تعيين السيد 
بنمسعود عياد املسير الوحيد لشركة 

ملدة أير محددة.

اإليداع : تم اإليداع القانونيبكتابة)
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
 (0(( غأس31) (1( بمراكش بتاريخ)

تحت رقم)8559)1.
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ATLAS BUSINESSCONSULTING

 AV. YACOUB MANSOUR IMM AL

 AMIRA III N°(( (EME ETAE GUELIZ

MARRAKECH

STE. FORESIGHT SURVEY
SARL AU

ش.د.م.م ذات مساهم واحد
تأسي3 شركة

وضع) ((0(( ماي) (19 بتاريخ) تم 
باملميزات) لشركة  منظم  قانون 

التالية:
 STE. FORESIGHT (: التسمية)
ش.د.م.م ذات) (SURVEY SARL AU

مساهم واحد.
الهدف):

مهندس مساح طوبغرافي.
 5( زنقة) ( 5 (: اإلجتماعي) املقر 
الشق) عين  هللا  عبد  موالي  حي 

الدارالبيضاء.
في) حدد   : اإلجتماعي  الرغسمال 
إلى) مقسما  درهما  (100.000 مبلغ)
درهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

موزع كاآلتي):)
القانت) الحسين  السيد 

1000حصة.
أير) ملدة  اإلدارة  تسير  (: اإلدارة)
الحسين) السيد  طرف  من  محدودة 

القانت.
من) تبتدئ  (: اإلجتماعية) السنة 
فاتح يناير إلى أاية)1))ديسمبر من كل)

سنة.
99)سنة ابتداء) :)حددت في) املدة)

من تاريخ تأسي3 الشركة.
تم اإليداع القانوني للشركة لدى)
البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 
وسجلت) ((0(( يوليو) ((6 بتاريخ)
بالدار) التجاري  بالسجل  الشركة 

البيضاء)تحت رقم)550895.
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MGMB
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بتاريخ)))غأس31)))0))تم تأسي3)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
الخصائص) تحمل  وحيد  بشريك 

التالية):
.MGMB SARL AU(:(التسمية

الهدف :
التجارية  العمليات  إدارة  مقاول 

التدريب املستمر.
تجارة.

العنوان التجاري : 5 شارع سيام 
الجامع  ديور   1 شقة  األول  ال1ابق 

الرباط.
الرغسمال : حدد رغسمال الشركة 
إلى  مقسمة  درهم   100000.00 في 
درهم   100 بقيمة  حصة   1000

للحصة.
التسيير : تم تعيين السيد محمد 
أير  ملدة  للشركة  كمسير  الغيساني 

محدودة.
املدة : مدة الشركة 99 سنة من 

تاريخ التأسي3 النهائي.
السنة املالية : من فاتح يناير إلى 
1) ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ السجيل.
التجاري  السجل  في  التقييد  تم 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 
171)16 بتاريخ 15 غأس31 ))0).
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JAOULA TRAVAUX
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
تم وضع) ((0(( يوليو) ((( بتاريخ)
قانون منظم لشركة ذات املسؤولية)

املحدودة وذات املميزات التالية):
JAOULA TRAVAUX(:(التسمية

ذات املسؤولية املحدودة.
الهدف):

غشغال عامة.
غشغال البناء.

تجارة عامة.

الرغسمال):)حدد في مبلغ)100.000 
حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 
درهم للواحدة موزعة) (100.00 فئة)

كاآلتي):
 (00 محمود) جدو  بن  السيد 

حصة.
 (00 الحرية) جدو  بن  السيدة 

حصة.
السيدة بن جدو مريم)00))حصة.
 (00 عائشة) جدو  بن  السيدة 

حصة.
 (00 جولة) جدو  بن  السيدة 

حصة.
تجزئة مشروع) (: اإلجتماعي) املقر 

مدينة)5))مارس رقم) )8)العيون.
السيدة) طرف  من  تسير  اإلدارة:)
محددة) أير  ملدة  الحرية  جدو  بن 
الوحيد) كما تعتمد الشركة اإلمضاء)

للسيد بن جدو عبد هللا.
بكتابة) :تم  القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  ((0(( يوليو) ((9 بتاريخ)

. (517
30 P

مكتب التهامي للخبرة واملحاسبة

11)شارع محمد اخام3 درب غكادير وزان

TEL(:(05.37.46.66.23

 FAX(:(05.37.46.66.23

SOCIETE OB TRANSFERT
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
A ASSOCIE UNIQUE

 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00
DHS

 SIEGE(SOCIAL : AV. ALLAL(BEN
ABDELAH(N°3 OUEZZANE

عام) جمع  محضر  بمقت�شى 
يوليو) (5 بتاريخ) مؤرخ  تأسي�شي 
وزان تم تأسي3 شركة ذات) ((0((
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

وباملوافصات التالية):
التسمية):)شركة اوبي ترانسصير.

شارع عالل بن) (: املقر اإلجتماعي)
عبد هللا رقم)))وزان.
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مبلغ) في  حدد  الشركة:) رغسمال 
100.000.00)درهم مقسمة إلى1000 
موزعة) 100درهم  فئة) حصةمن 

كاآلتي):
السيدة وجدان بعواد ساهمت ب)

1000حصة إجتماعية.
املجموع):)1000)حصة إجتماعية.

املهام):)وكالة تحويل األموال.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير وتنتهي في)1))ديسمبر.
في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)
تأسيسها) تاريخ  من  ابتداء) سنة  (99

النهائي.
السيدة) عينت  (: الشركة) تسيير 
لب1اقة) الحاملة  بعواد  وجدان 
 GM19 5( (التعريف الوطنية رقم
محددة) أير  ملدة  للشركة  كمسيرة 

وتلتزم الشركة بتوقيعها وحدها.
بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم 
بوزان) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ)10)غأس31))0))تحت عدد)

))5).سجل تجاري رقم)1985.
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مكتب التهامي للخبرة واملحاسبة

11)شارع محمد الخام3 درب غكادير وزان

TEL(:(05.37.46.66.23

 FAX(:(05.37.46.66.23

 SOCIETE WALD PHARMA
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
A ASSOCIE UNIQUE

 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00
DHS

 SIEGE(SOCIAL : CENTRE
 LAMJAARA ARONDISSEMENT

AL WAHDA OUEZZANE
عام) جمع  محضر  بمقت�شى 
مارس) (17 بتاريخ) مؤرخ  تأسي�شي 
))0))بمدينة وزان تم تأسي3 شركة)
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد وباملوافصات التالية):
التسمية):)شركة وليد فارما.

مركز املجعاعرة) (: املقر اإلجتماعي)
من1قة الوحدة وزان.

مبلغ) في  حدد  الشركة:) رغسمال 
100.000.00)درهم مقسمة إلى1000 
موزعة) 100درهم  فئة) من  حصة 

كاآلتي):
ب) ساهم  االقنابعا  وليد  السيد 

1000حصة إجتماعية.
املجموع):)1000)حصة إجتماعية.

املهام):)فيدلي.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير وتنتهي في)1))ديسمبر.
في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)
تأسيسها) تاريخ  من  ابتداء) سنة  (99

النهائي.
عين السيد وليد) (: تسيير الشركة)
التعريف) لب1اقة  الحامل  االقنابعا 
كمسير) (BE86999( رقم) الوطنية 
وتلتزم) محددة  أير  ملدة  للشركة 

الشركة بتوقيعه وحده.
بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم 
بوزان) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت عدد) غأس31))0)) (5 بتاريخ)

 )5)سجل تجاري رقم))198.
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مكتب التهامي للخبرة واملحاسبة

11)شارع محمد الخام3 درب غكادير وزان

TEL(:(05.37.46.66.23

 FAX(:(05.37.46.66.23

SOCIETE SETWIDE
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
A ASSOCIE UNIQUE

 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00
DHS

 SIEGE(SOCIAL : QU(LAADIR
 PLACE QADI AYAD N° 5

OUEZZANE
عام) جمع  محضر  بمقت�شى 
تأسي�شي مؤرخ بتاريخ))))ماي)))0) 
بمدينة وزان تم تأسي3 شركة ذات)
وباملوافصات) املحدودة  املسؤولية 

التالية):
التسمية):)شركة سيتوايد.

املقر اإلجتماعي):)حي العدير ساحة)
القا�شي عياض رقم)5 )وزان.

مبلغ) في  حدد  الشركة:) رغسمال 
100.000.00)درهم مقسمة إلى1000 
موزعة) 100درهم  فئة) من  حصة 

كاآلتي):
السيدة إيمان العبودي ساهم ب)

510)حصة إجتماعية.
السيد حاتم لخضر ساهم ب)90  

حصة إجتماعية.
املجموع):)1000)حصة إجتماعية.

املهام):)
التصدير واإلستيراد.

مقاول لألشغال املختلصة.
بيع منتوجات بارافارما�شي.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
يناير وتنتهي في)1))ديسمبر.

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

النهائي.
السيدة) عينت  (: الشركة) تسيير 
لب1اقة) الحاملة  العبودي  إيمان 
 GM1(5(55 التعريف الوطنية رقم)
محددة) أير  ملدة  للشركة  كمسيرة 

وتلتزم الشركة بتوقيعها وحدها.
بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم 
بوزان) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ))1)غأس31))0))تحت عدد)

)75)سجل تجاري رقم)1987.
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مكتب التهامي للخبرة واملحاسبة
11)شارع محمد الخام3 درب غكادير وزان

TEL(:(05.37.46.66.23
 FAX(:(05.37.46.66.23

SOCIETE OUSSEC
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
A ASSOCIE UNIQUE

 AU(CAPITAL(DE : 60.000.00
DHS

 SIEGE(SOCIAL : OULAD
 HADDOU DOUAR OMRAN
CHAARA ZOUMI OUEZZANE

عام) جمع  محضر  بمقت�شى 
مارس) فاتح  بتاريخ  مؤرخ  تأسي�شي 
تأسي3) تم  وزان  بمدينة  ((0((
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

وباملوافصات التالية):

التسمية):)شركة اوسيك.
بني) حدو  غوالد  (: اإلجتماعي) املقر 

عمران الشعرة زومي وزان.
مبلغ) في  حدد  الشركة:) رغسمال 
 600 إلى) درهم مقسمة  (60.000.00
موزعة) 100درهم  فئة) حصةمن 

كاآلتي):
السيد غسامة عبد النبي ساهم ب)

00))حصة إجتماعية.
النبي) عبد  غمين  محمد  السيد 

ساهم ب)00))حصة إجتماعية.
املجموع):)600)حصة إجتماعية.

املهام):)
الحراسة.

السنة املالية):)تبتدئ في فاتح يناير)
وتنتهي في)1))ديسمبر.

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

النهائي.
تسيير الشركة):)عين السيد غسامة)
عبد النبي الحامل لب1اقة التعريف)
كمسير) (GM(170 5 رقم) الوطنية 
وتلتزم) محددة  أير  ملدة  للشركة 

الشركة بتوقيعه وحده.
بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم 
بوزان) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
عدد) تحت  ((0(( مارس) ((0 بتاريخ)

 8 )سجل تجاري رقم)))19.
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 HOTEL TOUDMA
ش.م.م 
تعديل

في) املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
 (8 واملسجل بتاريخ) يوليو))0)) (19

يوليو))0))بانزكان تقرر ما يلي:
-)املصادقة على عقود الهبة.)

إلبنه) يهب  السيد حركات محمد 
السيد حركات عادل)10)حصص).

السيد حركات غحمد يهب ألخته) (
السيدة حركات فريدة)10)حصص).

تهب) فاضمة  ازويار  السيدة  (
لبناتها السيدة حركات نادية والسيدة)
حركات) والسيدة  كلتومة  حركات 

ل1يصة)0)حصة منافصة بينهن.
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-تحيين القانون األسا�شي للشركة.)

تم اإليداع القانوني باملحكمة) (- (

 االبتدائية بانزكان بتاريخ))1)غأس31

))0))تحت رقم)1558.   
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 AKLIF

S.A.R.L AU

إعالن قانوني عن تأسي3 شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

 (0(( غأس31) يوم) ) بالقني1رة 

لشركة) األسا�شي  القانون  وضع  تم 

ذات مسؤولية محدودة بالخصائص)

التالية:

.AKLIF S.A.R.L AU(:(التسمية

املقراإلجتماعي):)7 )شارع عمر ابن)

العاص إقامة إسماعيل املكتب رقم)

 )القني1رة.

املدة):)99)سنة.

موضوع الشركة):

)نقل البضائع.

غعمال مختلصة.

استيراد وتصدير.

تجارة.

تنظيف،)تزين الحدائق والحراسة)

الخافة.

توزيع.

التجارة اإللكترونية.

تربية الدواجن.

 1000.00.00 (: رغس مال الشركة)

درهم.

غسند إلى السيد عقلي) (: التسيير)

عبد اإلله الحامل لب1اقة التعريف)

.G 9( ( (الوطنية رقم

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقني1رة بتاريخ)

تجاري) سجل  ((0(( غأس31) (10

رقم)17)66.
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STE.NDC PRO MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رغسمالها : 100.000.00 درهم

مقها اإلجتماعي : زاوية 115 زنقة 

معمورة و55 زنقة محمد عمراوي 

متجر رقم 10 القني1رة

س. ت : 651  

بمقت�شى محضر القرارات املتخذ)

الشريك) قرر  (،(0(( يوليو) يوم) )

املسؤولية) ذات  بالشركة  الوحيد 

 NDC PRO املحدودة بشريك وحيد)

 100.000.00 رغسمالها) (MAROC

درهم والكائن مقرها اإلجتماعي زاوية)

زنقة محمد) زنقة معمورة و55) (115

عمراوي متجر رقم)10)ما يلي):

للشركة) اإلجتماعي  الهدف  تغيير 

ليصبح كالتالي):

ولوازم) معدات  وشراء) بيع 

اإلعالميات وشبكات اإلتصاات.

االستيراد والتصدير.

تاجر.

من) الشركة  رغسمال  رفع 

100.000.00)درهم إلى)500.000.00 

حصة) ( .000 بإفدار) وذلك  درهم 

جديدة مكتتبة ومسددة بالكامل من)

درهم في رغس) ( 00.000 خالل دمج)

األرباح) من  باقت1اعها  وذلك  املال 

املتراكمة املسجلة في حساب املرحل)

من جديد.

على إثر ما سبق تم تعديل البنود)

األسا�شي) القانون  من  و7) (6،2

للشركة.

لدى) (: القانوني) اإليداع  تم 

اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

غأس31) فاتح  بتاريخ  بالقني1رة 

))0))تحت رقم)8 1)9.
عن النسخة والنص

املسير الشريك الوحيد)

السيد وهبي مراد
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FRANIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رغسمالها : 100.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : 1) زنقة غنوال 

ومحمد القري، إقامة املنار A مكتب 

رقم 5 القني1رة

تأسي3 شركة
بالقني1رة) عرفي  عقد  بمقت�شى 

وضع) تم  ((0(( يوليو) ((0 بتاريخ)

ذات) لشركة  األسا�شي  القانون 

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املوافصات التالية):

 FRANIM S.A.R.L (: التسمية) (

.A.U

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

غنوال) زنقة  ((1 (: املقر اإلجتماعي)

ومحمد القري،)إقامة املنار)A)مكتب)

رقم)5)القني1رة.

موضوع الشركة):

غو) املختلصة  األشغال  في  املقاولة 

البناء.

تاجر مستورد بائع الجملة.

عالقة) ماله  كل  عامة  وبصصة 

بنشاط الشركة.

رغسمال) حدد  الشركة:) رغسمال 

درهم) (100.000.00 الشركة في مبلغ)

إجتماعية) حصة  إلى1000) مقسة 

محررة) دراهم للواحدة،) (100 بقيمة)

على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):

الرحمان) عبد  الحمزاوي  السيد 

1000)حصة.

املدة):)99)سنة.

السيد) إلى  غسند  (: التسير)

الحمزاوي عبد الرحمان.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقني1رة تحت)

غأس31) (8 بتاريخ) (66(0( رقم)

. (0((

38 P

STE. JEAN D’ALEMBERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
رغسمالها : 10.000 درهم

مقرها اإلجتماعي: فيال رقم 5 شارع 
ابن رشد القني1رة
تصويت الحصص

املنعقد) العام  الجمع  إثر  على 
))0))قررت الجمعية) 6)يوليو) بتارخ)
 JEAN(العامة للشريك الوحيد لشركة
محدودة) شركة  (D’ALEMBERT
الوحيد) الشريك  ذات  املسؤولية 
مقرها) درهم  (10.000 رغسمالها)
اإلجتماعي فيال رقم)5)شارع ابن رشد)

القني1رة ما يلي):
املوافقة على تصويت الحصص):

السيد عبد املولى عمراني بقيمة)
51)حصة إلى السيد جميل النافيري)
 100 بقيمة) حصة  (51 قبل) الذي 

درهم للواحدة.
تحويل الشركة من شركة محدودة)
املسؤولية ذات الشريك الوحيد إلى)

شركة محدودة املسؤولية.
من) (7 (،6 البند) من  كل  تعديل 

القانون األسا�شي.
بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم 
اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 
 (0(( يوليو) ((7 بتاريخ) بالقني1رة 

تحت رقم)109)9.
39 P

ALITIFAQ LOCATION
شركة ذات مسؤولية محدودة

رغسمالها اإلجتماعي : 100.000.00 
درهم

مقرها اإلجتماعي : تجزئة املجاعرة 
ق1اع 1 إقامة 17 عمارة رقم ) 

ال1ابق الثاني جرف امللحة
بتاريخ) املحرر  املحضر  بمقت�شى 

18يوليو)))0))قرر الشركاء):
وتسمية) للشركة  املسبق  الحل 
الحاملة) البكري  أزالن  السيدة 
رقم) الوطنية  التعريف  لب1اقة 
 GN11(75)مسؤولة عن التصصية)
تجزئة) التصصية  محل  وتحديد 
عمارة) (17 إقامة) (1 ق1اع) املجاعرة 

رقم)))ال1ابق الثاني جرف امللحة.
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باملحكمة) (: القانوني) اإليداع  تم 

اإلبتدائية بمشرع بلقصيري وقيدت)

 115 رقم) تحت  التجاري  بالسجل 

بتاريخ) 1)يوليو)))0).
)بمثابة مقت1ف وبيان

الشركاء

40 P

ATTARI NEGOCE
SARL

التأسي3
حسب شروط العقد العرفي بتارخ)

تم تأسي3 النظام) ((0(( يوليو) (((

األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

لشريك وحيد وذلك حسب املميزات)

التالية):

 ATTARI NEGOCE (: التسمية)

.SARL

الشكل القانوني : شركة محدودة)

املسؤولية لشريك وحيد.

املقر اإلجتماعي):)دوار غوالد الحمر)

قيادة الخنيشات سيدي قاسم.

الغرض والغاية):

مقاول نقل البضائع.

التجارة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيل الشركة في السجل التجاري.

رغس املال الخاص):)100.000.00 

حصة) (1000 على) مقسمة  درهم 

لكل) درهم  (100 فئة) من  إجتماعية 

حصة في حوزة الشريك الوحيد.

السيد الع1اري عبد هللا الحامل)

عدد) الوطنية  التعريف  لب1اقة 

GN59765 1000)حصة.

من) ابتداء) (: اإلجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)1))ديسمبر من كل سنة.
املديرية):)السيد عبد هللا الع1اري)

ملدة أير محدودة.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بتاريخ) بلقصيري  بمشرع  اإلبتدائية 

السجل) رقم  ((0(( غأس31) ( 

التجاري))))9).

41 P

STE. LOUIS LE CHATELIER
شركة محدودة املسؤولية

رغسمالها : 10.000.00) درهم

مقرها اإلجتماعي : 5) تجزئة جليل 

تازي نسيم 00) 1 سيدي سليمان

تصويت الحصص
الغير) العام  الجمع  إثر  على 

غأس31) (9 بتاريخ) املنعقد  العادي 

العامة) الجمعية  قررت  ((0((

 LOUIS LE CHATELIER لشركة)

رغسمالها) املسؤولية  شركة محدودة 

10.000.00))درهم مقرها اإلجتماعي)

5) تجزئة جليل تازي نسيم 00) 1 

سيدي سليمان ما يلي):

املوافقة على تصويت الحصص):

علواني) الرحمان  عبد  السيد 

بقيمة)80 ))حصة.

 6(0 بقيمة) السيدة نجاة وقاس 

حصة.

 LOUIS(إلى مجموع حصص شركة

LE CHATELIER)تمة تصويتها إلى):

الذي) الزيات  العالي  عبد  السيد 

درهم) (100 1550)حصة بقيمة) قبل)

للواحدة.

الذي) الزيات  إدري3  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (9(0 قبل)

للواحدة.

الذي) العمراني  كريمة  السيدة 

درهم) (100 0)6)حصة بقيمة) قبلت)

للواحدة.

استقالة السيدة وقاس نجاة من)

وإع1اء) للشركة  كمسيرة  منصبها 

الذمة كاملة للمسيرة الجديدة) إبراء)

السيدة كريمة العمراني.

تعديل كل من البند)7،6،) 1من)

القانون األسا�شي.

بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة اإلبتدائية بسيدي)

 (0(( غأس31) (11 سليمان بتاريخ)

تحت رقم)))0)/ 15.

42 P

SOCIETE TWILIGHT
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رغسمالها : 90.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : )1  بلوك L، اوالد 
اوجيه القني1رة

 السجل التجاري : رقم 1)01 
تعيين مسير جديد

العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
 TWILIGHT لشركة) العادي  الغير 
املسؤولية) ذات  شركة  (SARL AU
املحدودة بشريك وحيد تقرر ما يلي):

السيد) املسير  إستقالة  قبول 
العسري عبد الجليل من مهام تسيير)
الشركة وتعيين السيد العسري نبيل)
الوطنية) التعريف  لب1اقة  الحامل 
أير) جديد  مسير  (G 1(17 (رقم

شريك.
باملحكمة) (: القانوني) اإليداع  تم 
رقم) تحت  بالقني1رة  اإلبتدائية 

01))9)بتاريخ)))غأس31)))0).
 43 P

BEAU DREAM CAFE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر اإلجتماعي : بقعة 190 األمل 
تمديد القني1رة

تصويت حصص إجتماعية
واستقالة املسير

العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
 (0(( يونيو) (16 الغير العادي بتاريخ)
 BEAU DREAM CAFE SARL(لشركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة تقرر)

ما يلي):
املصادقة على تصويت)00 )حصة)
محمد) السيد  ملك  في  إجتماعية 
وليد بودريم لصائدة السيدعبد الحق)
بودريم الحامل للب1اقة الوطنية رقم)

 .G6 17(7
السيد) املسير  إستقالة  قبول 
محمد وليد بودريم الحامل للب1اقة)
مهام) من  (G 19566 رقم) الوطنية 
عبد) السيد  وتعيين  الشركة  تسيير 

الحق بودريم مسير وحيد للشركة.)

تعديل القانون األسا�شي.

باملحكمة) (: القانوني) اإليداع  تم 

السجل) رقم  بالقني1رة  اإلبتدائية 

التجاري))1))6 .

44 P

B6 CONSEIL ET GESTION
SIGLE : B6CG

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رغسمالها : 100.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : زاوية شارع محمد 

الديوري ومحمد عبده، إقامة 

كامليا ال1ابق الثاني مكتب رقم  ) 

القني1رة

تأسي3 شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقني1رة تم وضع القانون األسا�شي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املوافصات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية:

 B6 CONSEIL ET (: تسمية)

 GESTION SIGLE : B6CG SARL

.A.U

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
شارع) زاوية   : اإلجتماعي) املقر 

محمد الديوري ومحمد عبده،)إقامة)

كامليا ال1ابق الثاني مكتب رقم) ) 

القني1رة.

موضوع الشركة):

مستشار في التدبير.
رغسمال) حدد  الشركة:) رغسمال 

درهم) (100.000.00 الشركة في مبلغ)

إجتماعية) حصة  إلى1000) مقسة 

محررة) للواحدة،) درهم  (100 بقيمة)

الشريك) ملك  في  مكتتبة،) بكاملها،)

الوحيد):السيد عبد الل1يف بوستة)

1000)حصة.

املدة):)99)سنة.

عبد) السيد  إلى  غسند  (: التسيير)

للب1اقة) الحامل  بوستة  الل1يف 

الوطنية رقم))B5 (6)مسير وحيد.
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التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقني1رة تحت)

غأس31) (9 بتاريخ) (66(11 رقم)

. (0((

45 P

GIANT WORKS BEL.HARTI

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

املقر اإلجتماعي : 6) زنقة غبي زرع 

عمارةA إقامة الرضوان مكتب رقم 

7 القني1رة

السجل التجاري رقم 95 60

تعديالت قانونية
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

 (0(( يوليو) ((5 الغير العادي بتاريخ)

 GIANT WORKS BEL لشركة)

HARTI SARL)شركة ذات املسؤولية)

املحدودة تقرر ما يلي):

 1000 تصويت) على  املصادقة 

السيد) ملك  في  إجتماعية  حصة 

بلكامل) السيد  لصائدة  رضا  بلحارتي 

الوطنية) للب1اقة  الحامل  مراد 

 .AB 999(

السيد) املسير  إستقالة  قبول 

بلحارتي رضا من مهام تسيير الشركة)

وتعين السيد بلكامل مراد مسير وحيد)

للشركة ملدة أير محدودة.)

الذي) الشركة  نشاط  توسيع 

يتضمن تسويق غدوات املكتب وذلك)

بإضافة نشاط:

املختلصة) األشغال  في  املقاولة 

غوالبناء.

اإلستيراد والتصدير.

من) و7) (6،2 الصصول) تعديل 

القانون األسا�شي للشركة.

باملحكمة) (: القانوني) اإليداع  تم 

رقم) تحت  بالقني1رة  اإلبتدائية 

55))9)بتاريخ)10)غأس31)))0).

46 P

SNIDI CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة

رغسمالها اإلجتماعي : 100.000.00 
درهم

مقرها اإلجتماعي : سيدي عالل 
التازي املركز سوق غربعاء الغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة
املؤرخ) العرفي  العقد  بموجب 
بتاريخ فاتح غأس31)))0))تأسست)
في) املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

الخصائص التالية):
إسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)

SNIDI CAR)ش.ذ.م.م.
كمضوع) لها  الشركة  (: املوضوع)

العمليات التالية):
كراء)السيارات بدون سائق.

الرغسمال) (: اإلجتماعي  الرغسمال 
 100.000.00 في) محدد  اإلجتماعي 
1000حصة من) درهم مقسمة على)
درهم للحصة الواحدة) (100.00 فئة)

مكتتبة باسم الشركاء)كما يلي):
إلياس) سنيدي  السيد  الشركاء)
الرغسمال املكتتب)50.000.00)درهم)

500)حصة.
زهير) بنونة  السيد  الشركاء)
الرغسمال املكتتب)50.000.00)درهم)

500)حصة.
عالل) سيدي  (: اإلجتماعي  املقر 

التازي املركز سوق غربعاء)الغرب.
املدة):)مدة الشركة محددة في)99 

سنة ابتداء)من يوم التأسي3.
ويسيرها) الشركة  يدير  (: اإلدارة)
أير) ملدة  إلياس  سنيدي  السيد 

محددة.
القانوني) لإلحتياط  (5% (: األرباح)
لقرار) تبعا  يضاف  غو  يوزع  والباقي 

الشريك الوحيد غو الشركاء.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
سوق) اإلبتدائية  باملحكمة  القانوني 
بالسجل) وقيدت  الغرب  غربعاء)
التجاري تحت رقم)5 77))بتاريخ))1 

غأس31)))0).
بمثابة مقت1ف وبيان

املسير الوحيد

47 P

BRG CONSTRUCTION
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

رغسمالها : 100.000 درهم

مقرها اإلجتماعي : زنقة غميرة عائشة 

إقامة الهدى رقم  )- ) ال1ابق   

مكتب 7) القني1رة

تأسي3 الشركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

 (0(( يونيو) ((8 بتاريخ) بالقني1رة 

لشركة) األسا�شي  القانون  حرر 

الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الواحد تحمل املوافصات التالية):

 BRG التسمية:)

.CONSTRUCTION

الهدف):)هدف الشركة.

واملسح) الدراسات  مكتب 

والبحوث.

املقر اإلجتماعي):)زنقة غميرة عائشة)

ال1ابق)   إقامة الهدى رقم) )- ))

مكتب)7))القني1رة.

املدة):)99سنة.

:)حدد رغس) رغس املال اإلجتماعي)

درهم موزع) (100.000 املال في مبلغ)

درهم) (100 حصة بقيمة) (1000 على)

للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء)

على الشكل التالي):

 1000 بوركيك) حسن  السيد 

حصة.

املجموع):)1000)حصة.

قبل) من  الشركة  تدار  (: اإلدارة)

املسير الوحيد السيد حسن بوركيك.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

1))ديسمبر.

إلنشاء) (5% تقت1ع) (: الحصص)

ويخصص) القانوني  اإلحتياطي  املال 

الصائض حسب قرار الشركاء.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

 9 بتاريخ) بالقني1رة  التجاري 

غأس31)))0))تحت رقم)1))66.

48 P 

 AOULA AGRI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رغسمالها : 100.000 درهم

مقرها اإلجتماعي : دوار لعناسة 

املنافرة القني1رة

تأسي3 الشركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقني1رة تم وضع القانون األسا�شي)

ذات) املسؤولية  محدودة  لشركة 

املوافصات التالية):

.AOULA AGRI SARL(:التسمية

ذات  شركة   : القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

لعناسة) :دوار  اإلجتماعي) املقر 

املنافرة القني1رة.

موضوع الشركة):

منبت إلنتاج وتسويق النباتات.

معامالت) في  وسيط  غو  تاجر 

اإلستيراد والصدير.

غو) املختلصة  األشغال  في  املقاولة 

البناء.

عالقة) له  ما  كل  عامة  وبصصة 

بنشاط الشركة.

رغسمال) حدد  (: الشركة) رغسمال 

درهم) (100.000.00 الشركة في مبلغ)

إجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة  درهم  (100 بقيمة)

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء:

املدة):)99)سنة.

:)غسند التسير إلى السيد) التسيير)

للب1اقة) الحامل  العولة  إدري3 

.G9001 ((الوطنية رقم

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقني1رة تحت)

رقم)66091)بتاريخ)))يوليو)))0).

49 P
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STE BTISSAM GELAMOUR
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رغسمالها : 100.000 درهم

 B( مقرها االجتماعي : )) بلوك
املغرب العربي القني1رة

تأسي3 شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقني1رة،)تم وضع القانون األسا�شي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املوافصات التالية):
 STE BTISSAM (: التسمية)

.GELAMOUR SARL
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
 B( بلوك) ((( (: االجتماعي) املقر 

املغرب العربي القني1رة.
موضوع الشركة):)مستغل مقهى.

رغسمال) حدد  (: الشركة) رغسمال 
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
اجتماعية) حصة  (1000 الى) مقسم 

بقيمة)100)درهم للواحدة.
املدة):)99)سنة.

التسيير):)غسند الى السيدة عيادة)
درقاوي.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
1))ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقني1رة،)تحت)

رقم)7))66.
50 P

STE CRISTALOG
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رغسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 59 شارع موالي 
عبد العزيز اقامة موالي عبد العزيز 

مكتب رقم   القني1رة
تأسي3 شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقني1رة،)تم وضع القانون األسا�شي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املوافصات التالية):

 STE CRISTALOG (: التسمية)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

59)شارع موالي) (: املقر االجتماعي)

عبد العزيز اقامة موالي عبد العزيز)

مكتب رقم) )القني1رة.

مبرمج) محلل  (: الشركة) موضوع 

وغجهزة) تاجر  كمبيوتر،) مصمم 

الكمبيوتر.
رغسمال) حدد  (: الشركة) رغسمال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1000 الى) مقسم 

بقيمة)100)درهم للواحدة.

املدة):)99)سنة.

:)غسند الى السيد املهدي) التسيير)

بوراس.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

1))ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقني1رة،)تحت)
رقم))6)66.

51 P

STE KA.RAZ TRAV
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رغسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : اقامة اليان3 

دارنا عمارة A7 ((/S1 شقة قرم 17 

القني1رة

تأسي3 شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقني1رة،)تم وضع القانون األسا�شي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املوافصات التالية):

 STE KA.RAZ TRAV (: التسمية)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

اليان3) اقامة  (: االجتماعي) املقر 

دارنا عمارة)S1/(( A7)شقة قرم)17 

القني1رة.

في) املقاولة  (: الشركة) موضوع 
االشغال املختلصة غو البناء.

رغسمال) حدد  (: الشركة) رغسمال 
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
اجتماعية) حصة  (1000 الى) مقسم 

بقيمة)100)درهم للواحدة.
املدة):)99)سنة.

عبد) السيد  الى  غسند  (: التسيير)
الرزاق كزويط.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
1))ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقني1رة،)تحت)

رقم)65815.
52 P

 STE RADANOV TRADE
SARL AU

اعالن عن تصصية
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
(،(0(( يوليو) (19 بتاريخ) االستثنائي 
 RADANOV شركة) مسيرة  قررت 

TRADE SARL AU،)تقرر ما يلي):
تصصية الشركة.

راضية) حسايري  السيدة  تعيين 
مصصية للشركة.

نص3) هو  الشركة  تصصية  مقر 
مقرها االجتماعي.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
(،(0(( غأس31) (( بتاريخ) بالرباط 

تحت رقم)6905)1.
53 P

 STE BENSOUSSI VITRAGE
SARL AU

شركة محدودة املسوؤلية 
ذات شريك وحيد

رغسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : تجزئة النصر 

املستقبل شارع طارق بن زياد عمارة 
رقم تمارة

تأسي3 شركة
 6 بمقت�شى العقد العرفي بتاريخ)
قوانين) وضع  تم  (،(0(( غأس31)

الشركة ذات املميزات التالية):

 STE BENSOUSSI (: التسمية)

.VITRAGE SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

الغرض االجتماعي بايجاز):

نجارة االملنيوم والحديد.

مقاولة غشغال العامة والبناء.

العمليات) جميع  عامة  بصصة 

الخدمات الصناعية التجارية املالية)

ب1ريقة) املرتب1ة  العقارية  املنقولة 

بالهدف) مباشرة  أير  غو  مباشرة 

االجتماعي وبجميع االهداف املشابهة.

املدة):)حددت في)99)سنة.

النصر) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 

املستقبل شارع طارق بن زياد عمارة)
رقم)Bتمارة.

الرغسمال):)حدد في مبلغ)100.000 

درهم مقسمة الى)1000)حصة قيمة)

كل واحدة)100)درهم موزعة كالتالي):

 1000 (..... بن السو�شي بوشعيب)

حصة.

تسير الشركة من طرف) (: االدارة)

السيد بن السو�شي بوشعيب.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت) (،(0(( غأس31) (11 بتاريخ)
رقم)6979)1.

54 P

STE V.T.T.M ALUMINIUM
SARL AU

تأسي3 شركة

 ( في) مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

تم تأسي3 شركة) (،(0(( غأس31)

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املوافصات التالية):

 STE V.T.T.M (: التسمية)

.ALUMINIUM

الهدف االجتماعي):)نجارة االملنيوم)

والحديد.

خمي3 سيدي) (: املقر االجتماعي)

يحيى تيصلت.
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الرغسمال):)حدد رغسمال الشركة)

في)100.000)درهم.

السيد) عين  (: الشركة) تسيير 

مع) للشركة  مسيرا  ينعودة  خام3 

جميع الصالحيات.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت السجل التجاري رقم) بتيصلت،)

.1((9
للنسخ والبيان

الوكيل

55 P

STE AZ PRESTATIONS
رغسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 10) شارع عبد 

املومن تجزئة حديقة عبد املومن 

عمارة  G، شقة رقم ) الدارالبيضاء

املؤرخ) العام  الجمع  بمقت�شى 

قرر الشريك) (،(0(( يوليو) (7 بتاريخ)

 AZ PRESTATIONS الوحيد شركة)

تقرر ما يلي):

االجتماعي) الرغسمال  في  الزيادة 

 900.000 بريستاسيون) ازد  لشركة 

غفبح) درهم وبمقت�شى هذا العقد،)

ازد) لشركة  االجتماعي  الرغسمال 

درهم) (1.000.000 بريستاسيون)

محررا بالكامل.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

(،(0(( غأس31) (5 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم))67))8.

56 P

 STE NOUVEAU TRAV
SARL

 STE بمقت�شى عقد عرفي لشركة)

املوقع) (، (NOUVEAU TRAV SARL

واملسجل) (،(0(( يونيو) ((7 بتاريخ)

تم) (،(0(( يوليو) (6 بتاريخ) بالرباط 

االتصاق على ما يلي):

السيد) حصص  جميع  تصويت 

لصائدة) حصة  ((000 عمرو) لبريني 

السيد لبريني الحسن.

الحسن) لبريني  السيد  تعيين 

كمسير للشركة.

تحيين القانون األسا�شي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (9(88 رقم) تحت  بسال  االبتدائية 

بتاريخ)8)غأس31)))0).
بمثابة مقت1ف وبيان

57 P

 STE LILI IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة
بمقت�شى عقد عرفي املؤرخ بتاريخ)

املصادقة) تمت  (،(0(( يوليو) (((

ذات) لشركة  األسا�شي  القانون  على 

املسؤولية املحدودة.

إموبليير) ليلي  (: التسمية)

 STE LILI الوحيد) للشريك  ش.م.م.)

.IMMOBILIERE SARL AU

زنقة) ((01 (: االجتماعي) املقر 

مص1صى املعاني ال1ابق) )مكتب)19 

البيضاء.

منعش) (: االجتماعي) النشاط 

عقاري.

الرغسمال):)حدد رغسمال الشركة)

مقسمة) درهم  (100.000 مبلغ) في 

بقيمة) اجتماعية  حصة  (1000 الى)

بكاملها) مملوكة  للحصة  درهم  (100

للسيدة تورتوت ليلى.

مدة الشركة):)99)سنة.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

1))ديسمبر.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)

السيدة تورتوت ليلى.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

السجل) 9)8))8ن  رقم) تحت 

 10 بتاريخ) (55((51 رقم) التجاري 

غأس31)))0).

58 P

 STE COOK AND BAKE
MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

رغسمالها : 800.000 درهم
مقرها االجتماعي : زاوية 5) شارع 
موالي رشيد و1 مكرر زنقة اوالد 

بوزيد الدارالبيضاء
 17 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
الوحيد) املساهم  قرر  (،(0(( يونيو)
بيك) آند  ’كوك  املدعوة) للشركة 
مسؤولية) ذات  شركة  موروكو«)
(: رغسمالها) محدودة بمساهم واحد،)
االجتماعي) مقرها  درهم،) (800.000
بالدار البيضاء،)زاوية)5))شارع موالي)
رشيد و1)مكرر زنقة اوالد بوزيد.،)ما)

يلي):
يبلغ) الذي  الشركة  رغسمال  رفع 
حاليا)800.000)درهم مجزغ الى)8000 
للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 
 7(6.000 قدره) بمبلغ  الواحدة،)
درهم) (1.5(6.000 الى) ليصل  درهم 
بقيمة) حصة  (7(60 بافدار) وذلك 
100)درهم للحصة الواحدة،)مسلمة)
مقافة) وذلك  للمساهمين  باملجان 

مع ديون الشركة.
قدره) بملغ  رغسمال  تخصيض 
بامتصاص) وذلك  درهم  (7(6.000
من) لينتقل  املتراكمة،) الخسائر 
 800.000 الى) درهم  (1.5(6.000

درهم.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
(،(0(( غأس31) بتاريخ) ) البيضاء)

تحت رقم))9 ))8.
للنسخ والنشر

59 P

STE ARCHYSIS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

رغسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : لؤلؤ جاسم شارع 
حسن الصغير ال1ابق 5 رقم )1 درج 

بالدار البيضاء

 ARCHYSIS اجتمع شركاء)شركة)
 (6 بتاريخ) استثنائي  بشكل  (،SARL

فبراير)0)0)،)تم االقرار):
  90 ب) هبة  عقد  على  املوافقة 
سهم بقيمة)100)درهم لكل سهم التي)
يون3) محمد  دريد  السيد  يمتلكها 
لصالح) (ARCHYSIS SARL في شركة)

زوجته السيدة ع1اف رانيا.
تعديل املادة)6)املساهمات واملادة)
النظام) من  الشركة  رغسمال  (7

األسا�شي.
 100.000 بمبلغ) رغسمال  يحدد 
سهم ب) (1000 على) مقسما  درهم،)
100)درهم لكل سهم،)يتم تخصيص)
االسهم وفقا للقانون مقابل املساهمة)
النقدية للشركاء)ويتم دفعها بالكامل)

كما يقررون ويعلنون وهي):
ع1اف رانيا)100.000)درهم.

:)ع1اف) تجديد فالحيات املدير)
رانيا.

الى) (SARL من) الشركة  تحول 
.SARLAU

تم اإليداع لدى املحكمة التجارية)
فبراير) (17 بتاريخ) البيضاء) بالدار 
رقم) تجاري  سجل  تحت  (،(0(0

55 5) ،)ايداع رقم)0978)6.
ملقت1صات واذكر

االدارة

60 P

STE ALLEGO
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

مقرها االجتماعي : اقامة منصف 
زنقة غكادير ال1ابق 11 رقم 101 

طنجة
رغسمالها : 100.000 درهم

السجل التجاري رقم : 55 8)
تعيين مسير

بمقت�شى محضر قرارات الشريك)
الوحيد املؤرخ ب)1))يونيو)))0)):

امل1يع) علي  السيد  تعيين  تم 
تبعا) وحيد  كمسير  بكندا  القاطن 

القالة مسير.
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تم اإليداع لدى املحكمة التجارية)

(،(0(( غأس31) (11 ب1نجة بتاريخ)

ايداع) وتم  رقم) 5651)،) تحت 

اليوم) نص3  في  بالتعديل  التصريح 

تحت رقم)6  8.
لالشارة والبيان

61 P

 STE BAVARIAN BUS AND

COACH

 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجتماعي : طريق الرباط عين 

السبع الدارالبيضاء

رغسمالها : 000.000.) درهم

السجل التجاري رقم : )96 1)

تعيين مسير
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

يونيو) بتاريخ) )) االستثنائي املنعقد 

:((0((

مدة) بانتهاء) علما  االحاطة  تمت 

مجيد) محمد  سيدي  السيد  تسيير 

االدري�شي.

حاميد) محمود  السيد  تعيين  تم 

الوطنية) التعريف  للب1اقة  الحامل 

بمدينة) والقاطن  (K1 6868 رقم)

املحمدية كمسير للشركة ملدة سنة.

تم اإليداع لدى املحكمة التجارية)

يونيو) (10 بتاريخ) البيضاء) بالدار 

وتم) (،8( 06( رقم) تحت  (،(0((

نص3) في  بالتعديل  التصريح  ايداع 

اليوم تحت رقم)6757).
لالشارة والبيان

62 P

STE ZELE IM PRO

SARL

الغير) العام  الجمع  لقرارات  تبعا 

ماي) (10 بتاريخ) للشركاء) العادي 

))0)،)تقرر ما يلي):

زاوية) من  الشركة  مقر  تحويل 

انوال) وزنقة  الرشيد  هارون  زنقة 

اقامة وليلي متجر رقم)1)القني1رة الى)

ال1ابق)1)رقم)195)بئر رامي الجنوبية)

القني1رة.

استقالة السيد ياسين الدبار من)

تسيير الشركة إبراء)ذمته دون تحصظ)

الدارته وبشكل عام ملمارسة تصويضه.

فوري) باثر  وحيد  كمسير  تعيين 

وملدة أير محددة السيد جمال الدبار.

تحيين القانون األسا�شي للشركة.

الضبط) كتابة  لدى  اإليداع  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقني1رة بتاريخ)

7))يوليو)))0)،)تحت رقم)110)9.

63 P

STE KAMAAW
SARL AU

تعديالت قانونية
للجمع) رسمي  محضر  بمقت�شى 

يوليو) بتاريخ) ) االستثنائي  العام 

 KAMAAW SARL لشركة) ((0((

شركة ذات مسؤولية محدودة) (،AU

 100.000 ورغسمالها) وحيد  بشريك 

رقم) )6  االجتماعي  مقرها  درهم،)

ما) قرر  مكناس  االسماعلية  رياض 

يلي):

 500 تصويت السيد كمال ابركان)

100)درهم) حصة اجتماعية من فئة)

من غفل الشركة الى السيد ابركان)

سصيان.

(: الشركة) رغسمال  ليصبح 

 1000 الى) مقسم  درهم  (100.000

للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

الواحدة واملصصلة كما يلي):

كمال) نصيب  من  حصة  (500

ابركان.

سصيان) نصيب  من  حصة  (500

ابركان.

كمال) ابركان  السيد  استقالة 

الوطنية) التعريف  للب1اقة  الحامل 

رقم) ))ZG98)،)مسيرا سابقا.

سصيان) ابركان  السيد  تعيين 

الوطنية) التعريف  للب1اقة  الحامل 
رقم))ZG1( 07)،)كمسير جديد ملدة)

أير محدودة.

شركة) من  الشركة  شكل  تغيير 

ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد)

الى شركة ذات مسؤولية محدودة.

تحيين القانون األسا�شي للشركة)

وذلك بتجديد الصصول رقم)1،)7،)8 

و17.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

بتاريخ) بمكناس  التجارية  باملحكمة 

 (8(0 رقم) تحت  (،(0(( يوليو) ((8

وذلك بالسجل التجاري رقم)157  .
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 STE LODGING PARTNER

SERVICES MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رغسمالها : 00.000).) درهم مقرها 

االجتماعي : عمارة غطل3 فون1ر، 

ال1ابق 5، زنقة يوأسالفيا كيليز 

مراكش 

السجل التجاري رقم : 86515 

مراكش

اعالن قانوني في طور التصصية
قرر) (،(0(( يونيو) ((0 بتاريخ)

الجمع العام أير العادي للشركة ما)

يلي):

حسابات) على  املصادقة  اعتماد 

التصصية النهائية.

اعالن اأالق التصصية.

ادارته،) من  املصصي  ذمة  إبراء)

وبالتالي إبراء)ذمته من واليته.

السجل) من  الشركة  ش1ب 

التجاري وفقا لذلك.

بقلم) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بمراكش  التجارية  املحكمة 

رقم) تحت  (،(0(( غأس31) (1(

التعديلي) والتسجيل  (1(8550

بالسجل التجاري بمراكش بتاريخ))1 

غأس31)))0)،)تحت رقم)0)86.
اليداع املصصي
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MAITRE KHADIJA KOSTIT

موتقة ب1نجة

عنوان:)شارع عبد الرحمان اليوسصي اقامة)

املص1صى رقم)0)

الهاتف):)7.07). 9.9).05

الصاك3):))).)5. 9.9).05

 STE GROUPE SCOLAIRE

DELACROIX PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة

رغسمالها : 500.000 درهم

مقرها االجتماعي : طنجة اقامة املنزه 

املكري طريق ت1وان 

السجل التجاري رقم : 09) 8

توثيقي) عقد  بمقت�شى 

قامت) (،(0(( يوليو) ((5 بتاريخ)

 GROUPE SCOLAIRE الشركة)

باع1اء) (،DELACROIX PRIVE

التجاري) لالفل  الحر  التسيير  حق 

عن) عبارة  هو  االتي  (RCN°8 (09

مؤسسة تعليمية.

املسماة) الشركة  لصائدة 

ذات) شركة  (،FLEMING PRIVE

مسؤولية محدودة بشريك واحد يبلغ)

الكائن) درهم  ((.(00.000 رغسمالها)

 (W زنقة) (8 مقرها الرئي�شي ب1نجة)

جيراري)5،)اقامة هيراري)5)اقامة رقم)

:(50

طرف) من  العقد  هذا  في  ممثلة 

غمال) السيدة  (: القانوني) ممثلها 

التعريف) لب1اقة  والحاملة  الوعري 

.K((9  9(الوطينة رقم

))سنوات كاملة،) مدة هذا العقد)

وتنتهي في) ((0(( يوليو) ((5 تبدغ من)

5))يوليو)5)0).

تقبلوا فائق االحترام
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STE BLACK LIGHT
شركة محدودة املسوؤلية 

ذات الشريك الوحيد
رغسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : غمل 1 ج 5 رقم 

6)8 ح ي م الرباط

بتاريخ) حرر  عرفي  عقد  مقت�شى 

بالرباط تم تأسي3) ((0(( يونيو) (1(

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد بالخصائص التالية):

(،BLACK LIGHT(التسمية):)شركة

ش.م.م.)ذات الشريك الوحيد.

الهدف):)مقهى وفانع الحلويات.
رغسمال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة مقسمة)

على الشركاء)كاالتي):

 1000 (..... جبران) شصيق  السيد 

حصة.
5)رقم) 1)ج) غمل) (: املقر االجتماعي)

6)8)ح ي م الرباط.

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

تحت) بالرباط،) التجارية  باملحكمة 
غأس31) (16 بتاريخ) (16(17( رقم)

.(0((
بمثابة مقت1ف وبيان
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شركة دو سوبليغ املمول
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسي3 شركة
محرر) عرفي  عقد  بمقت�شى 

(،(0(( يوليو) ((1 بتاريخ) بالرباط 

تأسي3 شركة لها الخصائص التالية:

مسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

محدودة بشريك وحيد.

سوبليغ) دو  شركة  (: التسمية)

املمول.

في) واملقاول  التجارة  (: الغرض)

النظافة ولوازمها.

رقم) ج  بلوك  (: االجتماعي) املقر 

يعقوب) الحومر  ديور  (( ال1بقة) (8(

املنصور الرباط

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تقييدها في السجل التجاري.

رغسمال الشركة):)100.000)درهم)

اجتماعية) حصة  (1000 الى) مقسم 

محررة) للواحدة.) درهم  (100 بقيمة)

رقم) الوحيدة  للشريكة  بكاملها 

الب1اقة

الشركاء):)السيد توفيق التون�شي)..)

1000)حصة

:)تم اختيار كمسير وحيد) التسيير)

للشركة ملدة أير محددة.

جنسيته) السيد توفيق التون�شي،)

 1970 في) بالرباط  املزداد  مغربية،)

للب1اقة) الحامل  (،0( ديسمبر)

.I 16((5(التعريف الوطنية رقم

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  بالرباط،) التجارية 

.16(059
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STE SMNAIT IMMO

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

يوليو) (8 بتاريخ) املنعقد  للشركة 

))0)،)قرر فيه ما يلي):

حصة) (16 املصادقة على تصويت)

اململوكة للسيد محمد نايت يعقوب)

لصالح السيد محمد قانيني.

حصة) (17 املصادقة على تصويت)

اململوكة للسيد سعيد نايت يعقوب)

لصالح السيد محمد قانيني.

نتيجة ملا سبق،)تم تعديل النظام)

املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�شي 

 SMNAIT IMMO SARL محدودة)

كما يلي):

يعقوب) )  نايت  محمد  السيد 

حصة.

 (( يعقوب) نايت  سعيد  السيد 

حصة.

السيد محمد قانيني))))حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

غأس31) (8 في) باكادير  التجارية 
))0)،)برقم)117176،)سجل تجاري)

رقم)61)50.
للخالفة والبيان
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STE BODY TIME
SARL

العام) الجمع  عقد  بمقت�شى 

ماي) (9 بتاريخ) واملسجل  املنعقد 

تايم،) بودي  شركة  شركاء) (،(0((

تحت رغسمال)00.000).)))درهم.
املقر االجتماعي):)زنقة ابن الحسن)

الصغير اقامة سعاد الدارالبيضاء.

تغيير) على  واملوافقة  تأكيد  تم 

:)االنعاش) النشاط االجتماعي كالتالي)

واالستتمار العقاري.

غشغال البناء)والتعمير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بتاريخ) البيضاء،) بالدار  التجارية 

يونيو)))0)،)تحت رقم))))9)8.
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 STE MGF LOGISTIC
SARL AU

الغير) العام  الجمع  بمقت�شى 

(،(0(( غأس31) (10 العادي بتاريخ)

قرر املسير الوحيد مايلي):)

فوزية) السيدة  املسيرة  استقالة 

العقاد الحاملة للب1اقة الوطنية رقم)

 .A705790

املص1صى) السيد  املسير  وتعيين 

الوطنية) للب1اقة  الحامل  غشمالل 
 .A589(15(رقم

تغيير البند)15،)للقانون األسا�شي.

غسئلة مختلصة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بتمارة) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت) ((0(( غأس31) (15 بتاريخ)

رقم) تجاري  سجل  (،8698 الرقم)

.1(9115

مقت1ف قصد اإلشهار)
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 STE AMLINE

SARL AU

السجل التجاري رقم : 5767)

للقانون) األسا�شي  املعدل  طبقا 

االستثنائي) العام  الجمع  ومحضر 

 AMLINE SARL وعقد البيع لشركة)

درهم) (100.000 رغسمالها) (،AU

15)شارع االب1ال) ومقرها االجتماعي)

املمضية بتاريخ) اكدال،) شقة رقم) )

))0))واملسجلة في الرباط) 1))يوليو)

بتاريخ)1))يوليو)))0))تقرر ما يلي):

 AMLINE الشركة) حصص  بيع 

SARL AU)املمثلة في شخص خديجة)

حصة الى السيد محمد) (1000 عبو)

امغار.

تعيين السيد محمد امغار مسير)

للشركة.

استقالة السيدة خديجة عبو من)

تسييرا للشركة.

تعديل القانون األسا�شي.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال،) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

))غأس31) بالسجل التجاري بتاريخ)

))0)،)تحت رقم)) )9).
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 STE DINIA

 ENVIRONNEMENT

 SARL

السجل التجاري رقم : 5)50)

للقانون) األسا�شي  املعدل  طبقا 

االستثنائي) العام  الجمع  ومحضر 

 DINIA لشركة) البيع  وعقد 

(،ENVIRONNEMENT SARL

ومقرها) درهم  (100.000 رغسمالها)

حي) ( 0( رقم) (11 بلوك) االجتماعي 

السالم االضافي سال،)املمضية بتاريخ)

واملسجلة في الرباط) ((0(( فبراير) ((

بتاريخ)16)فبراير)))0))تقرر ما يلي):
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الت1هير) للشركة  نشاط  إضافة 

بالعمليات امليكانكية غو الكيميائية.

تعيين السيد دينية املهدي مسير)

للشركة.

تعديل القانون األسا�شي.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال،) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بالسجل بتاريخ)11)غأس31)))0).
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 STE AGRIMABE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

بتاريخ) املمضية  للعقود  طبقا 

تم تحرير القانون) (،(0(( يوليو) ((0

الخصائص) ذات  لشركة  األسا�شي 

يوليو) ((1 بتاريخ) واملسجلة  التالية 

.(0((

ذات) شركة  (: القانونية) الصصة 

مسؤولية محدودة.

ادارة) منظم  (: االجتماعي) الهدف 

املزارع.

درهم) (100.000 (: الرغسمال)

فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 

100)درهم للحصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسي3 النهائي.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

1))ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شقة) ((0 عمارة) (: املقر االجتماعي)

لوكيلي) احمد  موالي  زنقة  (8 رقم)

حسان الرباط.

التسيير):)السيد مروان البوزيدي)

والسيد اأريج عبد الرحيم مسيران)

للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بالرباط،)

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.16(057
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 STE YENOS
INTERNATIONAL

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسي3 شركة
بتيصلت) عرفي  عقد  بمقت�شى 
وضع) تم  (،(0(( يونيو) ((0 بتاريخ)
ذات) لشركة  األسا�شي  القانون 
الخصائص) املحدودة  املسؤولية 

التالية):
 STE (: االجتماعية) التسمية 
.YENOS INTERNATIONAL SARL

استيراد) (: االجتماعي) الهدف 
وتصدير جميع السلع أير الغذائية.
غعمال مختلصة والتجارة العامة.

املقر االجتماعي):)حي رياض))0)رقم)
57))سيدي عالل البحراوي تيصلت.

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

 100.000 (: االجتماعي) الرغسمال 
حصة من) (1000 درهم موزعة على)
درهم للحصة وزعت كما) (100 فئة)

يلي):
  00 التدالوي) هللا  عبد  السيد 

حصة.
 600 السيد شم3 الدين كنيران)

حصة.
السنة االجتماعية):)تبدغ من فاتح)

يناير الى)1))ديسمبر من كل سنة.
:)سيد عبد هللا التدالوي) التسيير)
كنيزان مسيري) الدين  وسيد شم3 

الشركة ملدة أير محدودة.
التجاري) السجل  اإليداع  تم 
بمكتب الضبط باملحكمة االبتدائية)
))0)،)تحت) يوليو) (8 بتيصلت بتاريخ)

رقم)9  .
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STE COOL NETTOYAGE
SARL

تأسي3 شركة
املنعقد) العرفي  العقد  بمقت�شى 
تم تأسي3) (،(0(( يونيو) ((( بتاريخ)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

حسب ما يلي):

 STE COOL (: التسمية)

.NETTOYAGE SARL

التنظيف) غعمال  (: الهدف)

والصيانة للمباني.

زنقة) ((0 رقم) عمارة  (: العنوان)

 8 رقم) شقة  لوكيلي  احمد  موالي 

حسان الرباط.

املدة):)99)سنة.

الرغسمال):)100.000)درهم.

مقدام) السيد  تعيين  (: التسيير)

كمال مسيرا مع االمضاء)االجتماعي.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

الى)1))ديسمبر من كل سنة.

نسبة) تخصم  (: االرباح) توزيع 

االحتياط) لتكوين  االرباح  %من  (5

االجتماعي.

تم التأسي3 القانوني لدى كتابة)

الضبط باملحكمة التجارية بالرباط،)

تحت السجل التجاري رقم)169)16.
للخالفة وبيان
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 STE MINI MARCHE

JAOUHARA
SARL

CAPITAL : 110.000 DHS

 SIEGE : LOT(JAOUHARA(N°5

 SKHIRAT

RC(N° : 66871

IF(N° : 3377983

الجمع) محضر  ملقتضيات  طبقا 

في) املؤرخ  للشركاء) العام االستثنائي 

)1)يناير)015)،)تقرر ما يلي):

املسير) استقالة  قبوا  (: التسيير)

السيد الزوين �شي احمد من جميع)

السيد) وتعيين  الشركة  تسيير  مهام 

رقم) الوطني  تعريصه  الزوين  يوسف 

للشركة) وحيد  كمسير  (AD1 901(

ملدة أير محددة.

رغسمال) في  الزيادة  (: الرغسمال)

عوض) (110.000 ليبلغ) الشركة 

املساهمة) بواس1ة  وذلك  (10.000

النقدية.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
ديسمبر) (( بتاريخ) بالرباط  التجارية 

015)،)سجل تجاري رقم)66871.
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STE ZENATA CAR SERVICE
زيادة رغسمال

 وتجديد القانوني األسا�شي
العام) الجمع  محضر  إثر  على 
االستثنائي الذي انعقد يوم)18)يوليو)
 19 في) باملحمدية  واملسجل  (،(0((
 ZENATA بمقر شركة) (،(0(( يوليو)
حي) (ZS 0 بمحل) (CAR SERVICE
الصناعي زناتة املحمدية قرر الشريك)

الوحيد ما يلي):
زيادة رغسمال):)تمت زيادة رغسمال)
 600.000 الى) درهم  (100.000 من)

درهم.
(: األسا�شي) القانوني  تجديد 
للشركة) األسا�شي  القانون  م1ابقة 

حسب التغييرات الجديدة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية في))1)غأس31)

))0)،)تحت رقم)1819.
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 STE ASSIL AL BOUGHAZ
 S.A.R.L AU 

تغييرات مختلصة
العام) الجمع  مداوالت  اثر  على 
يوليو) (18 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 
 ASSIL مساهمو شركة) قرر  (،(0((
التي) (، (AL BOUGHAZ S.A.R.L AU
يوجد مقرها االجتماعي ب) 9))شارع)
ديور) (5 ال1ابق) (9 الشقة) (( الحسن)

الجمعة الرباط:
استقالة) الشركة:) مسير  تغيير 
وتعيين) هاشم  علوي  يزيدي  السيد 
عبد) غحمد  السيد  جديد  املسير 

الجليل.
تغيير القوانين األساسية للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليو) ((5 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))0)،)تحت رقم)6609)1 .
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NAJIB PAPIER CARTON 
SARL AU

بقرار) الخاص  املحضر  إثر  على 

 (0(( ماي) يوم) ) املنعقد  التسيير 

 NAJIB PAPIER CARTON لشركة)

املسؤولية) ذات  شركة  (SARL AU

وحيد،رغسمالها) بشريك  املحدودة 

100.000.00)درهم مقرها اإلجتماعي)

دار) حجاج  سيدي  شارع  ((5 برقم)

الرحمة سال تقرر ما يلي):

تغيير تسمية الشركة):)

 NAJIB(:(التسمية الحالية للشركة

.PAPIER CARTON SARL AU

AR- : التسمية الجديدة للشركة

.DEN TRAVAUX

توسيع نشاط الشركة ب :

غشغال الحديد امل1اوع.

فناعة الخزائن والنجارة.

غعمال الت1وير والديكور.

فناعة األثاث املنزلي واملكتبي.

إنجاز املشاريع املتعلقة باملباني.

تأسي3 قانون جديد للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت   (0(( غأس31  فاتح  بتاريخ 

رقم )165).
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 STE. AVIVAUCOM 360
SARL AU

رقم السجل التجاري 9 1)16

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�شى 

وضع) تم  ((0(( يوليو) (15 بتاريخ)

القوانين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):

الهدف):

استيراد وتصدير))تاجر غو وسيط).

تنظيم الحصالت.

التجارة.

املقر):)عمارة رقم)0))شقة رقم)8 

حسان) الوكيلي  غحمد  موالي  شارع 

الرباط.

بما) املال  رغس  حدد  (: املال) رغس 

قدره)100.000.00)درهم.

أير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)

محدودة من طرف):

السيدة ياسمين بخات.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)11)غأس31)))0))تحت رقم)

.1(7100
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STE. IFIAK CONSULTING

SARL AU

رقم السجل التجاري 161811

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�شى 

وضع) تم  ((0(( ماي) بتاريخ) ))

القوانين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):

الهدف):

استشارات إدارية.

مساعدة الشركات.

املقر):)عمارة رقم)0))شقة رقم)8 

حسان) الوكيلي  غحمد  موالي  شارع 

الرباط.

بما) املال  رغس  حدد  (: املال) رغس 

قدره)100.000.00)درهم.

أير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)

محدودة من طرف):

السيدة فتيحة ال1الب.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  ((0(( يوليو) ((7 بتاريخ)

.1(6696
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استدراك خ1أ وقع بالجريدة 

 الرسمية عدد )569 بتاريخ

 ) جمادى األولى )  1

)املوافق 8 ديسمبر 1)0)).

.....................................................

...........................................................

كومطراف
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

حي املغرب العربي بلوك د عمارة )1 

رقم 11 تمارة

......................................................

شركة ذات املسؤولية) (: بدال من)

املحدودة.

.....................................................

...........................................................

املسؤولية) ذات  شركة  تأسي3 

املحدودة.

.....................................................

..........................................................

لشركة) األسا�شي  القانون  إعداد 

ذات املسؤولية املحدودة.

......................................................

...........................................................

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

.....................................................

...........................................................

املسؤولية) ذات  شركة  (: يقرغ)

املحدودة بشريك وحيد.

.....................................................

..........................................................

املسؤولية) ذات  شركة  تأسي3 

املحدودة بشريك وحيد.

.....................................................

...........................................................

إعداد القانون األسا�شي للشركة)

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.

......................................................

...................................................

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

......................................................

...........................................................

الباقي بدون تغيير.
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STE.JAVA GLOBAL NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رغسمالها : 100.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : رقم 5 شارع 

الحسن األول ال1ابق األول حي 

العبادي تمارة

تأسي3
فاتح) بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب 

املصادقة) تمت  ((0(( غأس31)

ذات) لشركة  األسا�شي  القانون  على 

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص اآلتية):

 JAVA (: التجارية) التسمية 

.GLOBAL NEGOCE

ذات) شركة  (: القانونية) الصصة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الهدف):

غو) املختلصة  األشغال  في  مقاول 

البناء).

تاجر.

العمليات) جميع  عامة  بصصة 

التجارية املرتب1ة بصصة مباشرة غو)

أير مباشرة بنشاط الشركة.
شارع) (5 رقم) (: اإلجتماعي) املقر 

حي) األول  ال1ابق  األول  الحسن 

العبادي تمارة.
درهم) (100000.00 (: املال) رغس 

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.

املدة):)99)سنة بعد التأسي3.

التسيير):)السيد الحمرو�شي عزيز)

ملدة أير محدودة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

اإلبتدائية بتمارة بتاريخ)15)غأس31)

))0))تحت رقم س.ت)6999)1.
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 STE. S2CO TRAVAUX

MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رغسمالها : 100.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : الشقة رقم   

ال1ابق األول إقامة قادر مرس الخير 

تمارة

تأسي3

فاتح) بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب 

املصادقة) تمت  ((0(( غأس31)

ذات) لشركة  األسا�شي  القانون  على 

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص اآلتية):

 STE. S(CO (: التسمية التجارية)

.TRAVAUX MAROC

ذات) شركة  (: القانونية) الصصة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الهدف):

غو) املختلصة  األشغال  في  مقاول 

البناء).

تاجر.

العمليات) جميع  عامة  بصصة 

التجارية املرتب1ة بصصة مباشرة غو)

أير مباشرة بنشاط الشركة.

رقم)   الشقة  (: اإلجتماعي) املقر 

ال1ابق األول إقامة قادر مرس الخير)

تمارة.

درهم) (100000.00 (: املال) رغس 

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.

املدة):)99)سنة بعد التأسي3.

السو�شي) ايت  السيد  (: التسيير)

خالد ملدة أير محدودة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

اإلبتدائية بتمارة بتاريخ)15)غأس31)

))0))تحت رقم س.ت)7001)1.
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STE. DRI FRERES
SARL

غشغال مختلصة
تجزئة الوفاق فيال 8 فارة خنيصرة

أير) إجتماعي  محضر  بمقت�شى 
تم) ((0(( يوليو) فاتح  بتاريخ  عادي 

اتخاذ القرارات التالية):
القرار)1):)تصويت)5000)حصة من)
الدري�شي) سوفيان  السيد  الحصص 

لصائدة السيد عصام الدري�شي.
القرارا))):)إستقالة السيد سوفيان)
الدري�شي من منصبه كمسير للشركة)
الدري�شي) عصام  السيد  وتعيين 

كمسير وذلك ملدة أير محددة.
تم اإليداع القانوني:)للشركة لدى)
اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
بخنيصرة بتاريخ)18)يوليو)))0))تحت)
التجاري) السجل  رقم) 1)/))0))

رقم)179).
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مكتب محمد بوزبع
تمارة

FISH TECH MAROC
س.تمارة ))6))1
تنازل عن حصص 
إنشاء عالمة تجارية

تحيين القوانين األساسية
بمقت�شى عقد عرفي حرر بتمارة)
الجمع) قرر  ((0(( يوليو) ((6 بتاريخ)
 FISH لشركة) اإلستثنائي  العام 
 TECH MAROC)ش.ذ.م.م رغسمالها):
1.000.000)درهم مقرها تمارة سيدي)
))طريقة الريبعة دوار) يحيى زعير كم)

ابن عبيد ما يلي):
السيد) تنازل  على  املصادقة 
حصة) (1.000 عن) بع1وط  غحمد 
درهم للواحدة يملكها) (100 من فئة)
 FISH TECH MAROC بشركة)
و بني3  رشيد  السيدين  لصائدة 

.XIAODONG LI
للشركة) تجارية  عالمة  إنشاء)
بنص3) (NUTRI CROQ إسم) تحمل 
العنوان بتمارة سيدي يحيى زعير كم)

))طريقة الريبعة دوار ابن عبيد).

تحيين القوانين األساسية للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بتمارة) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)16)غأس31)))0))تحت عدد)

.871 
من غجل اإلستخالص والبيان
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STE. GO GREEN SOLUTION
ش.م.م

بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تكوين) تم  ((0(( يوليو) ((9 بتاريخ)

املسؤولية) ذات  شركة  قوانين 

املحدودة مميزاتها كالتالي):

 GO GREEN شركة) (: التسمية)

SOLUTION)ش.م.م.

موضوع الشركة):)

)مبرمج،) املعلومات) تكنولوجيا 

محلل،)مصمم).

مقاول إدارة تجارية غو فناعية.

اكيبمو) تيك  عند  (: الشركة) مقر 
زنقة موالي غحمد) (8 الشقة رقم) ((0

الوكيلي حسان الرباط.
رغسمال) حدد  (: الشركة) رغسمال 

درهم) (100.000.00 في) الشركة 

مقسمة إلى)1000)حصة بقيمة)100 

درهم للحصة الواحدة.

السيد طه العبقري)500)حصة.

السيد زكرياء)محموح)500)حصة.

:)السيد طه العبقري هو) التسيير)

في) محدودة  أير  ملدة  الوحيد  املسير 

 GO GREEN SOLUTION شركة)

ش.م.م.

السنة اإلجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)1))ديسمبر في كل سنة.

األرباح) من  (% (5 تق1ع) (: األرباح)

الصافية لتكوين اإلدخار اإلحتياطي)

القانوني ويتوزع الرفيد حسب قرار)

الجمع العام السنوي.

تم اإليداع القانوني لدى محكمة)

االستئناف بتمارة تحت رقم السجل)

 10 بتاريخ) (16(1(( التجاري)

غأس31)))0).
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STE. HASHEM GROUP
SARL

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تأسي3) تم  ((0(( يوليو) ((7 بتاربخ)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

تحمل الخصائص التالية):
.HASHEM GROUP(:(التسمة

الهدف):
م1عم.
مقهى.

 1 رقم) محل  (: التجاري) العنوان 
محمد) شارع  (8 ال1لعة) (56 عمارة)

الخام3 حي واد الذهب تمارة.
الرغسمال):)حدد رغسمال الشركة)
إلى) مقسمة  درهم  (100.000.00 في)
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1000

للحصة موزعة كالتالي):
السيد محمد حمدون)500)حصة.
والسيد اليف بلصقيه)500)حصة.
تم تعيين السيد محمد) (: التسيير)
أير) ملدة  للشركة  كمسير  حمدون 

محدودة).
99)سنة) :)مدة عمر الشركة) املدة)

من تاريخ التأسي3 النهائي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
1))ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجاري) السجل  في  التقييد  تم 
باملحكمة اإلبتدائية بتمارة تحت رقم)
7005)1)بتاريخ)16)غأس31)))0).
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شركة دلتا فيش
شركة مجهولة اإلسم

الرغسمال الشراكي : طن1ان قاعة 
السمك ميناء الصيد كشك )

سجل تجاري )طان1ان)عدد )9)
إشهار قانوني

تلقته) توثيقي  عقد  بمقت�شى 
وحررته األستاذة نجاة كمون،)موثقة)
غأس31) (9 بتاريخ) البيضاء) بالدار 

.(0((
فإن السيد رضا سالوي والسيدة)
للسيد) فوتا  قد  شكير  سعيدة 
غسهمهما) مجموع  عزالعرب سالوي،)
يمتلكها) التي  سهم،) ((  1 البالغة)
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في الشركة املسماة دلتا فيش شركة)

مجهولة اإلسم.

بكتابة) القانوني  اإليداع  سيتم 

اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 

ب1ن1ان.
الخالفة والبيان

األستاذة نجاة كمون

موثقة بالدار البيضاء
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 CENTRE DE

 DEVELOPPEMENT

 DES SOLUTIONS DE

 PLANIFICATION ET DE

 GESTION DURABLE DES

RESSOURES CDSPGDR
SARL

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم) ((0(( يوليو) ((6 بتاربخ) بالرباط 

إنشاء)شركة ذات مسؤولية محدودة)

بالخصائص التالية):

 CENTRE (: التسمة)

 DE DEVELOPPEMENT

 DES SOLUTIONS DE

 PLANIFICATION ET DE

 GESTION DURABLE DES

RESSOURES CDSPGDR

.SARL
درهم) (100.000 (: املال) رغس 

مقسمة إلى)1000)حصة بقيمة)100 

درهم للحصة).
ابراهيم) زنقة  (56 (: الشركة) مقر 
املحيط) (( رقم) (56 عمارة) الروداني 

الرباط.

هدف املؤسسة):

الزراعية) اإلدارة  استشارات 

والغابات.

الشركاء):

.RENE SAGNO

YENDOUBOU DOUTI

املسير للشركة):)ملدة أير محدودة.

.RENE SAGNO

 16(087 رقم) التجاري  السجل 

بالحكمة التجارية بالرباط.

باملحكمة) (: القانوني) اإليداع  تم 

غأس31) (8 التجارية بالرباط بتاريخ)

))0))تحت رقم)))70)1.
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STE. ID AGRO
SARL

تأسي3 شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

قد) ((0(( يوليو) ((1 بتاريخ) بالرباط 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسي3  تم 

محدودة):

.ID AGRO SARL(:(إسم الشركة

إدارة   : اإلجتماعي  الهدف 

اإلستغالل الزراعي.
 100000.00 (: الشركة) رغسمال 

درهم مقسمة إلى)1000)حصة بقيمة)

درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

السيد) الشريكين  بين  بالتساوي 

مهدي مزان والسيد نضال طافح.

:)من فاتح يناير إلى) )السنة املالية)

1))ديسمبر من كل سنة).

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسي3 النهائي غي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
نوباليا) زنقة  ( (: اإلجتماعي) املقر 

بلوك ا سكتور)17)حي رياض الرباط.

ونضال) مزان  مهدي  (: املسيرون)

طافح.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

التجارية) املحكمة  في  التسجيل  تم 

بالرباط تحت رقم))15)16.

92 P

M. FARS CONSULTING
SARL AU

ش.م.م.ش.و

 تأسي3 شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم) بتمارة،) ((0(( يونيو) ((8 بتاريخ)

إنجاز القانون األسا�شي لشركة ذات)

الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد مميزاتها كالتالي):

 M. FARS (: التسمية)

.CONSULTING SARL AU

األهداف اإلجتماعية):

والدعم) اإلستشارات  خدمات 

واملجتمعات) واألفراد  للشركات 

واملنظمات العامة غو الخافة األخرى.

اإلستراتيجية) في  اإلستشارات 

املعلومات) ونظم  واإلدارة  والتنظيم 

والتسويق) البشرية  واملوارد 

واإلتصال،)من التصميم إلى التنصيذ،)

التدريب) خدمات  شخ�شي  تدريب 

تتعلق) خدمة  غو  عملية  غي  وكذلك 

بغرض) مباشر  أير  غو  مباشر  بشكل 

الشركة.

املراجعة) في  املساعدة  دعم 

واملشورة الضريبية.

واإلجتماعية) الضريبية  املشورة 

للشركات والشركات.

املشورة اإلدارية والعمل الضريبي.

شركة استشارية،)تدريب،)تدقيق)

استشارت غخرى ذات فلة.

التعاقد من الباطن مع الشركات.

املشورة والدعم وتنظيم الشركات)

والشركات.

إنشاء)ودراسة الشركات.

والتنظيم) اإلدارة  في  اإلستشارات 

واإلدارة واملساعدة التجارية.

دراس السوق،)املشروع.

الخصوفية) والدروس  التدريب 

في) واإلستشارات  البشرية  واملوارد 

مجال اإلتصال.

 التوطين التجاري واإلداري والضريبي

والبريدي واستالم البريد.

 الدراسة واإلستشارات اإلقتصادية

واملالية وتقديم الخدمات.

علوم الكمبيوتر.

التجارة بشكل عام.

في) بأي وسيلة  الشركة،) مشاركة 

إنشاؤها) تم  شركات  غو  شركات  غي 
تكون) قد  والتي  إنشاؤهاـ) سيتم  غو 

والسيما) الشركة  بهدف  مرتب1ة 

جديدة شركات  إنشاء) خالل   من 

اندماج عمليات  غو  مساهمات   غو 

غو تحالصات غو مشاريع مشتركة.

 100.000.00 (: الشركة) رغسمال 
حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 
درهم للحصة الواحدة) (100.00 فئة)
فارس) مص1صى  السيد  ملكية  في 

1000)حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسي3 النهائي.
تمارة لوت النصر) (: املقر اإلجتماعي)
املستقبل شارع طارق بن زياد إم رقم ب.
السيد مص1صى فارس) (: التسيير)
لب1اقة) الحامل  محددة  أير  ملدة 
 AD6(195 رقم) الوطنية  التعريف 
والقاطن بتجزئة ميموزة رقم))1)حي)

ابن رشد تمارة.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
1))ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
باملحكمة) (: القانوني) اإليداع  تم 
التجاري) بالسجل  بتمارة  اإلبتدائية 
تحت رقم))698)1)يوم)11)غأس31)

.(0((
93 P

 SOCIETE DE
 CONSTRUCTION,
 MAINTENANCE ET
 DEVELOPPEMENT

INDUSTRIEL
 » COMADI «
شركة مساهمة

 - رغس املال : 6.000.000 درهم
السجل التجاري 977 1 باملحمدية
املقر اإلجتماعي:املحمدية ال1ريق 

الساحلية رقم 111
مجل3) إجتماع  محضر  حسب 
مارس) ((1 يوم،) عقد  الذي  اإلدارة 
بعد) الثانية  الساعة  على  ((0((

الزوال،)تقرر:)
إيجار) إتصاقية  وتوقيع  إبرام 
 SAMIR تجاري تتعلق بتأجير شركة)
لشركة)COMADI،ملباني لإلستخدام)
SAMIR- شركة) في  وتقع  (، املكتبي)
سانديك) قبل  من  (Mohammedia

سمير وكومادي.
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اإليداع القانوني بكتابة) تم إجراء)
باملحكمة) التجاري  للسجل  الضبط 
يوليو) ((5 يوم) باملحمدية  اإلبتدائية 

))0))تحت رقم) ) 1 .
للبيان واإلشارة)

94 P

 STE. OTTO GROUP
MARRAKECH

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

تأسي3
بتاريخ) 1  موثق  عقد  بموجب 
تم تحرير قوانين شركة) غبريل))0))
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد باملميزات التالية):
 OTTO GROUP (: التسمية)
MARRAKECH)اطو كروب مراكش.

املقر اإلجتماعي):)حي رياض الزيتون)
الجديد رقم)9)))مراكش املدينة.

املوضوع):)موضوع الشركة هو):
تسيير) استغالل،) خلق،) شراء،)
جميع املنشئات املعدة لل1عام) كراء)
واألفول التجارية للم1اعم واملقاهي)

واملشروبات الكحولية.
دور) وتسيير  إستغالل  خلق،)

الضيافة.
العمليات) جميع  عامة  وبصصة 
العقارية) الصناعية،) التجارية،)
املنقولة وأير املنقولة التي لها عالقة)
بموضوع) مباشرة  أير  غو  مباشرة 
الشركة غو من شأنها غن تعزز توسيعه)

وت1ويره.
ملدة) الشركة  تأسست  (: املدة)
تسجيلها) يوم  من  ابتداء) سنة  (99

بالسجل التجاري.
في) الرغسمال  حدد  (: الرغسمال)
 100 إلى) مقسم  درهم  (10.000.00
 100.00 درهم) (100 فئة) حصة من 
درهم للحصة الواحدة تم تسديدها)
كليا من طرف السيد جعالي عتمان)

الشريك الوحيد.
السنة اإلجتماعية):)تبتدئ السنة)
اإلجتماعية للشركة من فاتح يناير إلى)

أاية)1))ديسمبر.

اإلدارة):)عين السيد عجالي عتمان)

مسير للشركة وذلك ملدة أير محدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمراكش)
سجل تجاري) ((0(( ماي) (1( بتاريخ)

عدد)19 5)1.
عن النسخة والنص

95 P

ديوان األستاذ جعصر جابر

موثق بالدار البيضاء

SOCIETE ASY CHAHBAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

لشريك وحيد

رغسمالها : 500.000.00 درهم

مقرها اإلجتماعي :10 زنقة الحرية 

ال1ابق ) شقة رقم 5 الدارالبيضاء

تأسي3 شركة 
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إنشاء) تم  10ديسمبر))0))

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة تتميز بالخصائص التالية):

 ASY CHAHBAT(التسمية):)شركة

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

لشريك وحيد.

الهدف:)هدف الشركة):

وبيع) شراء) العقاري  اإلنعاش 

العقارات وتقسيمات األرا�شي.

غعمال البناء)املتنوعة.

إقتناء)غو بيع غو إدارة غي شركة غو)

شركة لغرض مماثل غو ذي فلة.

املعامالت) جميع  عام  وبشكل 

التجارية الصنية غو املالية غو املنقولة)

غو العقارية املرتب1ة بشكل مباشر غو)

أير مباشر باألشياء)املذكورة غعاله غو)

من املحتمل غن تعزز ت1وير الشركة.

10)زنقة الحرية) (: املقر اإلجتماعي)

ال1ابق)))شقة رقم5)الدارالبيضاء.
رغسمال الشركة):)رغسمال الشركة)

إلى) مجزغ  درهم  (500.000.00 هو)

 100 بقيمة) إجتماعي  حصة  (5000

للسيد) وكلها  منها  واحدة  لكل  درهم 

حميد شاهري.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التجاري) بالسجل  تقييدها  تاريخ 
مسبقا) حلها  غو  تمديدها  ويمكن 
عليه) املنصوص  ملقتضيات  طبقا 
األسا�شي) القانون  في  غو  القانون  في 

للشركة.
من) مسيرة  الشركة  التسيير:)
طرف السيد حميد شاهري وملدة أير)

محدودة.
توقيع) حق  (: اإلجتماعي) التوقيع 
السيد) إلى  مخول  الشركة  عقود 

حميد شاهري.
من) (%(5 يحتصظ بنسبة) (: األرباح)
اإلحتياط) تكوين  غجل  من  األرباح 

القانوني.
السنة اإلجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)1))ديسمبر من كل سنة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت) ((019 يناير) (7 بتاريخ) البيضاء)

عدد))0068798.
96 P

ديوان األستاذ جعصر جابر

EQDOM شركة
شركة مجهولة اإلسم

رغسمالها : 5.000.00)167.0 درهم
مقرها اإلجتماعي : الدارالبيضاء 7)1 

شارع الزرق1وني
املختلط) العام  الجمع  محضر 
ماي) ((7 العادي والغير العادي بتارخ)

))0))املتضمن ما يلي):
مجل3) تقرير  ومراجعة  قراءة 
في) املنتهية  املالية  اإلدارة عن السنة 

1))ديسمبر)1)0).
مدققي) تقرير  ومراجعة  قراءة 
الحسابات عن البيانات املالية للسنة)

املنتهية في)1))ديسمبر)1)0).
الخاص) التقرير  وفحص  تالوة 
ملدققي الحسابات حول اإلتصاقيات)
من القانون) (56 املشار إليها في املادة)
95-17)املتعلق بالسنة املالية املنتهية)

في)1))ديسمبر)1)0).
املنتهية) الحسابات  على  املوافقة 

بتاريخ)1))ديسمبر)1)0).

ومراقبي) لإلداريين  اإلبراء) منح 

الحسابات من مهامهم.

توزيع غرباح السنة املنتهية بتاريخ)

1))ديسمبر)1)0).

تحديد مقدار الرسوم الحضور.

املشار) اإلتصاقات  على  املوافقة 

إليها في املادة)56)من القانون)17-95 

العامة املحدودة كما) على الشركات 

 (0-05 تم تعديله وتتميمه بالقانون)

و78-)1.

إستقالة مديرين.

إنتهاء)والية مديرة مستقلة.

جديد والية املديرة املستقلة.

 تمنح الصالحيات بقصد اإلجراءات

القانونية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)بتاريخ)5))يوليو)))0))تحت)

رقم)0)76).
للنسخ والبيان

األستاذ جعصر جابر

97 P

ديوان االستاذ جعصر لحلو

موثق)

بالدار البيضاء

 STE VALADE

MEDITERRANEE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رغسمالها : 500.000 درهم

مقرها االجتماعي : ) 1 زاوية ريتيل 

وشارع اميل زوال الدارالبيضاء

تأسي3 شركة
 (1 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون) انشاء) تم  (،(015 يوليو)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة تتميز بالخصائص التالية):

 VALADE شركة) (: التسمية)

ذات) شركة  (،MEDITERRANEE

مسؤولية محدودة.

النقل) (: الشركة) هدف  (: الهدف)

الوطني والدولي.

وكيل الشحن املحلي والدولي.
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الوطني) النقل  عمليات  جميع 

والدولي والتعامل معها سواء)لحسابها)

الخاص غو نيابة عن الغير إدارة جميع)

غطراف) عن  نيابة  النقل  عمليات 

ثالثة.

وقبول جميع التعيينات املتعلقة)

والرمل) البضائع  نقل  االدارة  بهذه 

املواد) من  وأيرها  البناء) ومعدات 

املماثلة يمكن ت1وير جميع االنش1ة)

الشركة من قبل) التي تشكل أرض 

الشركة.

استيراد وتصدير شراء)بيع وتوزيع)

وتسويق) تمثيل  املواد  جميع  تجارة 

وتمثيل املعدات الجديدة واملستعملة)

واملواد) املنتجات  لجميع  والسمسرة 

الشركة) أرض  تحقيق  تأثير  تأخذ 

غو) وبالتالي حددت جميع املشاركات 

املصالح عن طريق املساهمة.

في) ثالثة  اطراف  شراء،) غو  بيع 

جميع الشركات غو املؤسسات القائمة)

مماثل أرض  لها  االنشاء) تحت   او 

غو إضافي.

املعامالت) جميع  عام  وبشكل 

التجارية الصنية او املالية غو املنقولة)

غو العقارية املرتب1ة بشكل مباشر غو)

أير مباشر باالشياء)املذكورة غعاله غو)

من املحتمل غن تعزز ت1وير الشركة.
زاوية) (10 (،1 ( (: املقر االجتماعي)
ريتيل وشارع اميل زوال الدارالبيضاء.
رغسمال الشركة):)رغسمال الشركة)

 5000 درهم مجزغ الى) (500.000 هو)

درهم) (100 بقيمة) اجتماعية  حصة 

لكل واحدة منها ومقسمة على الشكل)

التالي):

السيد املهدي الصنهاجي)....)000) 

حصة اجتماعية.

(... السيد حسن القصري بوعياد)

1000)حصة اجتماعية).

 1000 (... مختوم) جعصر  السيد 

حصة اجتماعية).

 1000 (... فويال) جيراد  السيد 

حصة اجتماعية).

املجموع).........)5000)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التجاري) بالسجل  تقييدها  تاريخ 
مسبقا) حلها  غو  تمديدها  ويمكن 
عليها) املنصوص  ملقتضيات  طبقا 
األسا�شي) القانون  في  غو  القانون  في 

للشركة.
من) مسيرة  الشركة  (: التسيير)
طرف السيد املهدي الصنهاجي وملدة)

أير محدودة.
توقيع) حق  (: االجتماعي) التوقيع 
السيد) الى  مخول  الشركة  عقود 

املهدي الصنهاجي.
(، (% (5 بنسبة) يحتصظ  (: االرباح)
من االرباح من غجل تكوين االحتياط)

القانوني.
السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

الى)1))ديسمبر من كل سنة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
(،(015 يوليو) بتاريخ) )) البيضاء)

تحت رقم)15710.
98 P

STE AJYAL AMENAGEMENT
شركة ذات مسولية محدودة
رغسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : شارع طارق ابن 
زياد عمارة رقم 10 تجزئة ملوية  68 

محل رقم ) تمارة
تأسي3 شركة

 ( بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب 
املصادقة) تمت  (،(0(( غأس31)
ذات) لشركة  األسا�شي  القانون  على 
مسؤولية محدودة ذات الخصائص)

التالية):
 STE AJYAL (: التجارية) التسمية 

.AMENAGEMENT
ذات) شركة  (: القانونية) الصصة 

مسؤولية محدودة.
الهدف):)البناء)واالشغال املختلصة.
العمليات) جميع  عامة  بصصة 
املرتب1ة بصصة مباشرة او أير مباشرة)

بنشاط الشركة.
:)شارع طارق ابن) املقر االجتماعي)
زياد عمارة رقم)10)تجزئة ملوية) 68 

محل رقم)))تمارة.

درهم) (100.000 (: املال) رغس 

فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.

املدة):)99)سنة بعد التأسي3.

عزيزي) التامي  السيد  (: التسيير)

ملدة أير محدودة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

االبتدائية بتمارة بتاريخ)15)غأس31)

التجاري) السجل  رقم  تحت  (،(0((

.1(699(

99 P

STE ORZIAGRI

SARL

رغسمالها : 5.000) .6 درهم

مقرها االجتماعي : نزالة العظم 

بلدية سيدي بوعتمان رحامنة

الزيادة في رغسمال الشركة 
وانخصاضه بامتصاص الخسائر

العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

االستثنائي املنعقد يوم)10)غأس31)

))0))قرر ما يلي):

اورزيا) شركة  رغسمال  في  الزيادة 

درهم) ( 5.(66.000 بمبلغ) كري 

برفعه من مبلغ)5.000) .6)درهم الى)

باحداث) وذلك  درهم  (51.791.000

 100 بقية) حصة جديدة  ( 5(.660

درهم للحصة.

انخصاض رغسمال الشركة املحدد)

الى) درهم  (51.791.000 مبلغ) في 

درهم وذلك بامتصاص) (6. (5.000

درهم) ( 5.(66.000 (: الخسائر بمبلغ)

وبالتالي فان رغسمال الشركة غفبح)

محددا في مبلغ)5.000) .6)درهم.

لدى) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بمراكش  التجارية  املحكمة 

رقم) تحت  (،(0(( غأس31) (16

.1(86((
ملخص قصد النشر

مراكش

100 P

 STE KITCHEN SAHA
SARL AU

تعديالت قانونية
قرر) (،(0(( يونيو) (8 بتاريخ)

الشريك الوحيد للشركة ما يلي):
الحل املسبق للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (،(0(( يوليو) (7 بتاريخ)

.((/(1(1
101 P

STE AQUA PUR
SARL

مقرها االجتماعي : زنقة ) رقم 16 
حي اللة زينب خنيصرة

أير) اجتماع  محضر  بمقت�شى 
تم) (،(0(( يوليو) بتاريخ) ) عادي 

اتخاذ القرارات التالية):
وتعيين) الشركة  على  التش1يب 

السيد عمر فاتح مصصي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
(،(0(( يوليو) ((0 بتاريخ) بخنيصرة،)
السجل) تحت  ((0((/(17 تحت)

التجاري رقم)9)7).
102 P

ديوان االستاذ حاتم لحلو
موثق)

بالدار البيضاء
مقر):)الدارالبيضاء)زاوية زنقة البشير االبراهيمي)
وشارع املقاومة،)اقامة شيماء)عمارة)Fال1ابق)

السصلي)
الهاتف):))00.8. 5.)).05

05.((.5 .00.87
الصاك3):)00.89. 5.)).05

 STE GSPC SECONDAIRE
PRIVE

شركة ج س ب س الثانوية 
الخاصة

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

رغسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : الدارالبيضاء 9 
زنقة عبد السالم غمير، حي بالطو 

اكس1ونسيون
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تأسي3 شركة
تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�شى 

بالدار) املوثق  لحلو  حاتم  االستاذ 

(،(0(( غأس31) (( بتاريخ) البيضاء)

تم تأسي3 شركة املسماة)»ج س ب)

ذات) شركة  الخافة«) الثانونية  س 

وحيد،) بشريك  محدودة  مسؤولية 

خصائصها كالتالي):

التسمية):)الشركة تحمل اسم)»ج)

س ب س الثانونية الخافة«.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك منصرد.

لها) الشركة  (: االجتماعي) الهدف 

هدف):

إنشاء)وتشغيل مؤسسات التعليم)

التعليم) الحضانة،) من  الخافة،)

االبتدائي االعدادي والثانوي.

توفير التعليم الخاص على جميع)

ابتدائي،) غطصال،) روض  املستويات،)

اعدادي،)ثانوي)..)الخ.

لالقسام) الخاص  التعليم  توفير 

التأهيلية والتعليم املنهي والتقني.

غداء)الخدمات املتعلقة بالتعليم،)

املدر�شي،) األكل  ال1الب،) نقل 

واالنش1ة البدنية الخ.

الصصول) عن  النظر  بصرف 

مسائية) دروس  تنظيم  العادية،)

ودروس خصوفية.

العمليات) جميع  عامة  وبصصة 

التجارية،)املنقولة والعقارية املرتب1ة)

كليا غو أير مباشرة،)  بصصة مباشرة 

املحددة، األهداف  ألحد  جزئيا،)  غو 

غو غي كائن مماثلة غو ذات الصلة.

بالدار) كائن  (: االجتماعي) املقر 

زنقة عبد السالم امير،) (9 البيضاء،)

حي بالطو اكس1ونسيون.

الشركة) مدة  (: االجتماعية) املدة 

محددة في)99)سنة ابتداء)من تسجيل)

الشركة في السجل التجاري باستثناء)

املسبق) الحل  غو  التمديد  حاالت 

والقانون) للقانون  طبقا  املحدد 

التأسي�شي.

رغسمال) (: االجتماعي) الرغسمال 

درهم) (100.000 في) محدد  الشركة 

حصة اجتماعية) (1000 مقسم على)

كلها) للواحدة،) درهم  (100 فئة) من 

مجموع) ومحررة  نقدا  مكتتبة 
االكتتاب من طرف شخص معنوي)

واحد وهي الشركة املسماة)»مجموعة)

ج س ب س،) مدارس بيير كورنيل«)

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

الرغسمال االجتماعي مقسم على)

الشكل التالي):)

كورنيل) بيير  مدارس  مجموعة 

ج س ب س شركة ذات مسؤولية)

محدودة)1000)حصة اجتماعية.

املجموع)1000)حصة اجتماعية.

السنة االجتماعية):)تبدغ من فاتح)

غأس31 وتنتهي في)1))يوليو من كل)

سنة.

التسيير):)وقد عين لتسيير الشركة)

ملدة أير محددة كل من):

 السيد هشام لزرق الحامل لب1اقة

.BE676 (8(التعريف الوطنية رقم

الحامل) الرحموني  محمد  السيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لب1اقة 

.B(69160

السيد عتمان الرحموني الحامل)

رقم) الوطنية  التعريف  لب1اقة 

.BK1575((

الحمدوني) العلمي  عمر  السيد 

الوطنية) التعريف  لب1اقة  الحامل 
.BK(60686(رقم

بالتالي فان الشركة مذكورة غعاله)

الخافة«) الثانوية  س  ب  س  »ج 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد ستكون ملزمة بشكل)

اإلدارية) االعمال  جميع  في  صحيح 

البنكي) والتوقيع  للشركة،) اليومية 

على النحو التالي):

هشام) للسيد  منصصل  بتوقيع 

التالية) األشخاص  غحد  او  لزرق 

السيد محمد الرحموني) (: غسماؤهم)

غو السيد عتمان الرحموني غو السيد)

للمبالغ التي) عمر العلمي الحمدوني،)

تقل عن)0.000))درهم.

 (0.000 غي) املبلغ  هذا  مافوق 
درهم سيكون التوقيع مشتركا للسيد)
عتمان) السيد  غو  الرحموني  محمد 
العلمي) عمر  السيد  غو  الرحموني 
السيد) بتوقيع  مصحوبا  الحمدوني 

هشام لزرق ضروريا اللزام الشركة.
غعمال) لجميع  بالنسبة  غما 
الشراء) غعمال  السيما  التصرف،)
املشاركة غو  التبادل  غو  البيع   غو 
غو اإليجار،)لجميع املمتلكات املنقولة)
فتح غو  للشركة،) املنقولة  أير   غو 
من خالل) غو طلب ائتمان غو الرهن،)
هشام) السيد  بين  مشترك  توقيع 
لزرق مع السيد محمد الرحموني/)او)
السيد هشام لزرق مع السيد عتمان)
الرحموني،)غو السيد هشام لزرق مع)

السيد عمر العلمي الحمدوني.
االرباح):)بعد اقت1اع)5)%،)لتكوين)
يتم) الصائض  االحتياطي  االدخار 

توزيعه تبعا لقرار الشركاء.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بوالية) التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ) الكبرى  البيضاء) بالدار 
رقم) تحت  (،(0(( غأس31) (1(

.8(  19
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
بتاريخ) املحكمة  بنص3  التجاري 
رقم) تحت  (،(0(( اأس31) (1(

.55( 55
ملخص قصد النشر
االستاذ حاتم لحلو)

موثق

103 P

ديوان االستاذ حاتم لحلو
موثق)

بالدار البيضاء
مقر):)الدارالبيضاء)زاوية زنقة البشير االبراهيمي)
وشارع املقاومة،)اقامة شيماء)عمارة)Fال1ابق)

السصلي)
الهاتف):))00.8. 5.)).05

05.((.5 .00.87
الصاك3):)00.89. 5.)).05

 STE GROUPE SCOLAIRE
PIERRE CORNEILLE

GSPC
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رغسمالها : 7.800.000 درهم

مقرها االجتماعي : الدارالبيضاء 
9 زنقة عبد السالم امير حي بالطو
السجل التجاري رقم : )))7)) 

الدارالبيضاء
تعديالت، إعادة كتابة القانون 

األسا�شي للشركة
تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�شى 
بالدار) املوثق  لحلو  حاتم  االستاذ 
(،(0(( غأس31) (( بتاريخ) البيضاء)
فوت كل من السيد عبد الحق ميكو)
الوطنية) التعريف  للب1اقة  الحامل 
إيمان) السيدة  (،C1(50(0 رقم)
الوطنية) للب1اقة  الحاملة  ميكو 
والسيدة خديجة) (،BE7 1707 رقم)
التعريف) للب1اقة  الحاملة  اللبار 
 58500  ،C1(50(1 رقم) الوطنية 
حصة اجتماعية،)في رغسمال الشركة)
بيير) مدارس  »مجموعة  املسماة)
شركة ذات) (، ج س ب س) كورنيل«)

مسؤولية محدودة،)لصائدة):
الحاملة) الرحموني  زينة  السيدة 
(،(BK6( 5 ( للب1اقة الوطنية رقم)

بنسبة)00)5)حصة اجتماعية.
الحاملة) الرحموني  ليلى  االنسة 
 BK6( 5 ( رقم) الوطنية  للب1اقة 

بنسبة)00)5)حصة اجتماعية.
الحاملة) الرحموني  رانيا  االنسة 
(،BK69(6( (للب1اقة الوطنية رقم

بنسبة)00)5)حصة اجتماعية.
السيد عتمان الرحموني الحامل)
(،BK1575(( للب1اقة الوطنية رقم)

بنسبة)11.700)حصة اجتماعية.
السيد يوسف الرحموني الحامل)
(،BK (056 رقم) الوطنية  للب1اقة 

بنسبة)11.700)حصة اجتماعية.
الحامل) الرحموني  خالد  السيد 
(،B (5890 رقم) الوطنية  للب1اقة 

بنسبة)11.700)حصة اجتماعية.
الحاملة) الرحموني  وفاء) السيدة 
(،BE(160 رقم) الوطنية  للب1اقة 

بنسبة)900))حصة اجتماعية.
الحمدوني) العلمي  عمر  السيد 
رقم) الوطنية  للب1اقة  الحامل 
حصة) ((900 بنسبة) (،BK(60686
اجتماعية،)بالتمن والشروط املوثقة)

بالعقد.
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تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�شى 

االستاذ حاتم لحلو،)املوثق بالبيضاء)

بتاريخ)))غأس31)))0)،)تم بإجماع)

»مجموعة) املسماة) الشركة  شركاء)

ج س ب س) مورنيل«) بيير  مدارس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة على)

املصادقة على ما يلي):

الخافة) الصصول  تعديل 

الحصص) االجتماعي،) بالرغسمال 

االجتماعية،)تعيين املديرين،)التوقيع)

كما تمت املصادقة على) االجتماعي،)

للشركة) االجتماعي  الهدف  توسيع 

بت1وير) تتعلق  السباب  املذكورة 

االستقالة) تاكيد  الشركة،) نشاط 

ايمان) للسيدة  والواضحة  الصعالة 

مع) املذكورة  للشركة  مسيرة  ميكو 

يتعلق) لها فيما  املمنوح  الذمة  ابراء)

بادارتها.

جدد) مديرين  تعيين  في  امل�شي 

هشام) السيد  مع  املذكورة  للشركة 

لزرق،)على النحو املنصوص عليه في)

النظام األسا�شي):

عمر) الرحموني،) عتمان  السادة 

العلمي الحمدوني ومحمد الرحموني،)

وغخيرا) لزرق،) هشام  السيد  مع 

للشركة) االساي  النظام  تحديث 

فياأته) إعادة  تم  الذي  املذكورة 

ب1ريقة غخرى بعقد موثق.

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�شى 

بالدار) املوثق  لحلو،) حاتم  االستاذ 

(،(0(( غأس31) (( بتاريخ) البيضاء)

قرر شركاء)الشركة املسماة)»مجموعة)

(، مدارس بيير كورنيل«)ج س ب س)

(، املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
باالجماع على إعادة فياأة القانون)

مجموعة) املسماة  للشركة  األسا�شي 

ج س ب س) مورنيل«) بيير  مدارس 

املحدودة،) املسؤولية  ذات  شركة  (،
بدون) حصلت  التي  التعديالت  بعد 

مع) جديد  معنوي  شخص  انشاء)

نص3 الشكل القانوني للشركة،)نص3)

في) تغيير  مع  االجتماعي،) الرغسمال 

الهدف االجتماعي بالشكل التالي):

الشركة لها هدف اجتماعي):
إنشاء)وتشغيل مؤسسات التعليم)
التعليم) الحضانة،) من  الخافة،)

االبتدائين االعدادي والثانوي.
توفير التعليم الخاص على جميع)
ابتدائي،) غطصال،) روض  املستويات،)

اعدادي،)ثانوي)..)الخ.
لالقسام) الخاص  التعليم  توفير 

التأهيلية والتعليم املنهي والتقني.
غداء)الخدمات املتعلقة بالتعليم،)
املدر�شي،) االكل  ال1الب،) نقل 

واالنش1ة البدنية الخ.
الصصول) عن  النظر  بصرف 
مسائية) دروس  تنظيم  العادية،)

ودروس خصوفية.
العمليات) جميع  عامة  وبصصة 
التجارية،)املنقولة والعقارية املرتب1ة)
بصصة مباشرة غو أير مباشرة،)كليا غو)
جزئيا،)الحد االهداف املحددة،)غو غي)

كائن ممثالة غو ذات الصلة.
نص3 املقر االجتماعي،)نص3 املدة)
التعديالت) اجراء) مع  االجتماعية،)
الصصول) على  االخرى  الضرورية 
املديرين) وتعيين  الحصص  رغسمال 

وتوقيع الشركة على النحو التالي):
تعيين) تم  (: والتوقيع) التسيير 
املصاغ) النظام  في  للشركة  مديرين 

لصترة أير محددة وهم):
الحامل) لزرق  هشام  السيد 
رقم) الوطنية  التعريف  لب1اقة 

.BE676 (8
الحامل) الرحموني  محمد  السيد 
رقم) الوطنية  التعريف  لب1اقة 

.B(69160
السيد عتمان الرحموني الحامل)
رقم) الوطنية  التعريف  لب1اقة 

.BK1575((
الحمدوني) العلمي  عمر  السيد 
الوطنية) التعريف  لب1اقة  الحامل 

.BK(60686(رقم
بالتالي فإن الشركة مذكورة غعاله)
الخافة«) الثانوية  س  ب  س  »ج 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
بشريك وحيد ستكون ملزمة بشكل)
اإلدارية) االعمال  جميع  في  صحيح 
البنكي) والتوقيع  للشركة،) اليومية 

على النحو التالي):

هشام) للسيد  منصصل  بتوقيع 
التالية) األشخاص  غحد  او  لزرق 
السيد محمد الرحموني) (: غسماؤهم)
غو السيد عتمان الرحموني غو السيد)
للمبالغ التي) عمر العلمي الحمدوني،)

تقل عن)0.000))درهم.
 (0.000 غي) املبلغ  هذا  مافوق 
درهم سيكون التوقيع مشتركا للسيد)
عتمان) السيد  غو  الرحموني  محمد 
العلمي) عمر  السيد  غو  الرحموني 
السيد) بتوقيع  مصحوبا  الحمدوني 

هشام لزرق ضروريا اللزام الشركة.
غعمال) لجميع  بالنسبة  غما 
الشراء) غعمال  السيما  التصرف،)
غو) املشاركة  غو  التبادل  غو  البيع  غو 
املنقولة) املمتلكات  لجميع  االيجار،)
غو) فتح  غو  للشركة،) املنقولة  أير  غو 
خالل) من  الرهن،) غو  ائتمان  طلب 
هشام) السيد  بين  مشترك  توقيع 
لزرق مع السيد محمد الرحموني،)او)
السيد هشام لزرق مع السيد عتمان)
الرحموني،)غو السيد هشام لزرق مع)

السيد عمر العلمي الحمدوني.
النظام) فياأة  إعادة  وغخيرا 
غخرى) ب1ريقة  للشركة  األسا�شي 
شخص) خلق  دون  آخر  وعرض 

معنوي جديد.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بوالية) التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ) الكبرى  البيضاء) بالدار 
عدد) تحت  (،(0(( غأس31) (11
بالسجل) والتعديل  (،8( (0(
التجاري بتاريخ)11)غأس31)))0).

ملخص قصد النشر
االستاذ حاتم لحلو)

موثق

104 P

STE REVETOU
تسجيل تقدمات سندات للغير

انسحاب شريكين إثنين 
قبول شريك 

تعديالت تالزمية للنظام األسا�شي 
العادية) أير  العامة  الجمعية  إن 
 للشركاء)املنعقدة في)0))يونيو)))0)
ذات شركة  (،»REVETOU«  لشركة)

رغسمالها) محدودة  مسؤولية 

مقرها) الكائن  درهم،) ((.000.000
51،)زنقة ال1باري) بالدار البيضاء)–)

–)املعاريف امتداد))السجل التجاري.)
الدار البيضاء)رقم))19.81))،)قد):)

يونيو) سجلت التقدمة بتاريخ) ))

عتمان) السيدين  طرف  من  ((0((

واآلنسة) عيوش  وسليم  عيوش 

عشر) ستة  ملجموع  عيوش  سارة 

)16.000))حصة شركة لصائدة) غلف)

شركة) (،»FADL INVEST« شركة)

رغسمالها) محدودة  مسؤولية  ذات 

مقرها) الكائن  درهم،) (((.6(6.000
51،)زنقة ال1باري) بالدار البيضاء)–)

–)املعاريف امتداد واملقيدة بالسجل)

رقم) تحت  البيضاء) للدار  التجاري 

611.)) ؛

التالزمي) االنسحاب  عاينت 

وسليم) عيوش  عتمان  للسيدين 

من) عيوش  سارة  واآلنسة  عيوش 

الشركة؛

 »FADL INVEST« شركة) قبلت 

بصصتها شريكا في الشركة؛

عدلت تالزميا الصصلين السادس)

والسابع من النظام األسا�شي.)

القانوني) باإليداع  القيـام  تـم  (

املحكمة) لدى  الضبط  بكتابة 

 (9 بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 

يوليو)))0))تحت رقم)816.))8.
املدبر)

105 P

STE MELTINGPAR
تحيين محرر عنوان مقر الشركة

التعديل النظامي التالزمي 
العادية) أير  العامة  الجمعية  إن 

املنعقدة في)1))مارس)))0))للشركة)

(،»MELTINGPAR« الحاملة لتسمية)

رغسمالها) مساهمة  شركة 

مقرها) الكائن  درهم،) (95. 50.000

معروف)-) )سيدي  البيضاء) بالدار 
عمارة) (،1 زنقة رقم) تجزئة التوفيق،)

الدار البيضاء) )السجل التجاري.) ((9
رقم)9 9.6 1)،)قد قـررت:
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تحيين محرر عنوان مقر الشركة،)
   -(0(( رقم) للشهادة  طبقا 
املسلمة من طرف الجماعة الحضرية)
لعين الشق التي بموجبها فإن امللكية)
 »11 »غكورات) لتسمية) الحاملة 
الرسم) موضوع  ((AKORAT 11(
9)7/11.5 )غفبح لها) العقاري عدد)
من اآلن فصاعدا العنوان التالي:)الدار)
تجزئة) معروف)-) )سيدي  البيضاء)

التوفيق،)ممر التقدم،)رقم)11. 
من) الرابع  الصصل  محرر  عدلت 

النظام األسا�شي نتيجة لذلك.
تـم القيـام باإليداع القانوني بكتابة)
الضبط لدى املحكمة التجارية للدار)
البيضاء)بتاريخ)9))يوليو)))0))تحت)

رقم)817.))8.
مجل3 اإلدارة

106 P

 STE PRODOMO
إقصــال التصصية 

يونيو) ((0 بتاريخ) قرار  بموجب 
))0)،)فإن الشريك الوحيد للشركة)
(،»PRODOMO« لتسمية) الحاملة 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
التصصية،) طور  في  وحيد  بشريك 
رغسمالها)10.000)درهم،)الكائن مقر)
التصصية بالدار البيضاء)–)71،)زنقة)
عالل بن عبد هللا،))السجل التجاري.)
املقيدة) (،(( (.6 1 البيضاء) الدار 
بالسجل التجاري للدار البيضاء)تحت)
رقم)1 6.) ))من السجل التحليلي،)

قد:
فادق على تقرير املصصي املتعلق)
ومنحه) للشركة  التصصية  بعمليات 

إبراء)تاما ونهائيا عن مهامه؛
إقصال) حصيلة  على  فادق 

التصصية؛
التي) الشركة  تصصية  غن  قرر 
مارس) (9 بتاريخ) تصصيتها  تقررت 

))0))هي مقصلة إقصاال نهائيا.
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة)
الضبط لدى املحكمة التجارية للدار)
 (0(( أشت) فاتح  بتاريخ  البيضاء)

تحت رقم)857.))8. 
املصصــي)

107 P

STE COOPER TENSIFT
استمـرار الشركـة

أير) العامة  الجمعية  بموجـب 

(،(0(( 0))مايو) العادية املنعقدة في)

لتسمية) الحاملة  الشركة  فإن 

شركة) (،»COOPER TENSIFT«

 10.000.000 رغسمالها) مساهمة 

بمراكش) مقرها  الكائن  درهم،)

سيدي) الصناعي  الحي  (– )املنارة))

السجل) (– ((8( رقم) الجزغة  أانم،)

(،(6.6(5 رقم) مراكش  التجاري.)

ت1بيقا) الشركة  استمرار  قررت  قد 

من القانون رقم17-95  ((57 للمادة)

املتعلق بشركات املساهمة.)

تـم القيـام باإليداع القانوني بكتابة)

التجاريـة) املحكمة  لدى  الضبط 

ملراكش بتاريخ)8))يوليو)))0))تحت)

رقم)07).8)1. 
مجل3 اإلدارة

108 P

GYNEBIO PHARMA
الزيادة في رغسمال الشركة نضيا

مع ممارسة الحق التصضيلي

في االكتتاب

تعديالت نظامية تالزمية
العادية) أير  العامة  الجمعية  إن 

للشركة) ((0(( مايو) (9 في) املنعقدة 

 GYNEBIO لتسمية) الحاملة 

الكائن) PHARMA،)شركة مساهمة،)

مقرها بالدار البيضاء-)الجزغتين)9)5 

للنوافر) الصناعة  حضيرة  و0)5)

الدار) التجاري.) )السجل  »سابينو«)

البيضاء))7).))))،)قد):

قررت الزيادة في رغسمال الشركة)

0.000.000))درهم لرفعه من) بمبلغ)

50.000.000)درهم إلى)70.000.000 

 10.000 إحداث) طريق  عن  درهم،)

درهم) ((.000 ذات) بالتكافؤ  سهم 

نضيا) تكتتب  إسمية،) كقيمة 

االكتتاب) عند  كاملة  قيمتها  وتدفع 

في) التصضيلي  الحق  ممارسة  مع 

االكتتاب؛

من) السادس  الصصل  تعديل 

النظام األسا�شي نتيجة لذلك،)تحت)

الشرط املوقف ملعاينة اإلنجاز النهائي)

للزيادة في الرغسمال.)

خالل) اإلدارة  مجل3  عاين 

(،(0(( يونيو) ((9 بتاريخ) اجتماعه 

رغسمال) في  للزيادة  النهائي  اإلنجاز 

درهم) (50.000.000 من) الشركة 

والتعديل) درهم  (70.000.000 إلى)

التالزمي للصصل السادس من النظام)

األسا�شي.)

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة)

الضبط لدى املحكمة التجارية للدار)

 (0(( أشت) فاتح  بتاريخ  البيضاء)

تحت عدد)908))8. 
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ARSAT DEVELOPMENT
تكوين شركة مساهمة 

تكمن) التي  الشركة  تكوين  تم 

غأس31) (9 مميزاتها فيما يلي بتاريخ)

:((0((

الشكـل):)شركة مساهمة.

 ARSAT (: التسمية)

.DEVELOPMENT

الغــرض):)يكمن أرض الشركة في)

املغرب كما في الخارج في):)

تولي املشاركات واملصالح في جميع)

الصناعية) املقاوالت  غو  الشركات 

غو) واملالية  والعقارية  والتجارية 

عن طريق االكتتاب غو شراء) أيرها،)

الشركات،) في  حقوق  غو  السندات 

غيضا) غو  التحالصات،) غو  الجمعيات 

عن طريق التوفية ومنح التسبيقات)

الوسائل) وبجميع  والقروض،)

القانونية األخرى؛

الشراء)والتوظيف واإلنجاز لجميع)

القيم املنقولة؛

القيم) محصظات  جميع  تدبير 

املغربية غو األجنبية؛

غو) التوظيصات  جميع  دراسة 

االستتمارات.)

99)سنة ابتداء)من قيدها) املــــدة):)

بالسجل التجاري.

(– البيضاء) الدار  (: الشركة) مقــــر 
71،)زنقة عالل بن عبد هللا،)ال1ابق)

الرابع.)
 (00.000 (: الشركة) رغسمال 
سهم ذات) ((000 املقسم إلى) درهم،)
مائة))100))درهم كقيمة إسمية لكل)
نضيا) بكاملها  املكتتبة  واحد،) سهم 

واملدفوعة القيمة كليا.)
املتصرفون):

العلمي،) هللا  عبد  موالي  السيد 
)املعاريف)-) البيضاء) بالدار  الساكن 

7))زنقة إبن حـزم.
،»AOD PARTICIPATIONS«  شركة)
 (00.000 شركة مساهمة،)رغسمالها)
 درهم،)الكائن مقرها بالدار البيضاء)–
71،)زنقة عالل بن عبد هللا،)ال1ابق)

الرابع.
كويلهو«) لوبوك  »فرانك  السيد)
(،(Franck( LEBOUC-GUILHOU(
)دار بوعزة)) الساكن بالدار البيضاء)

إقامة سليمة،)فيال))1. 
مراقـب الحسابات.)

»فيـداروك كــرانت تورنتــون«)
(،7 (– )العنق)) (– البيضـاء) الـدار 
شارع ادري3 السالوي،)تجزئة املنار.

االحتياطيات واألرباح):
للتوزيع) القابـل  الربح  يتكون 
املالية،) للسنة  الصافي  الربح  من 
القانوني) لالحتياطي  املخصص  بعد 
وتخصيص النتائج الصافية السابقة)
يمكن) الربح،) هذا  ومن  املرحلة،)
جميع) تقت1ع  غن  العامة  للجمعية 
غن) املناسب  من  ترى  التي  املبالغ 
غموال) لجميع  تستعملها كمخصص 
ترحيلها من جديد؛) غو  االحتياطيات 
وجد،) إن  الرفيد،) يمنح  غن  يمكن 

للمساهمين على شكل ربيحات.)
قابلية األسهم للتصويت)

األأيار) إلى  األسهم  تصويت  يخضع 
لقبول مجل3 اإلدارة.

القيام) تم  (: اإليداع القانوني)
الضبط) بكتابة  القانوني  باإليداع 
لدى املحكمة التجارية للدار البيضاء)
تحت رقم) ((0(( غأس31) (9 بتاريخ)

.8 (016
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تم قيد الشركة بالسجل التجاري)
للدار البيضاء)تحت رقم)1 1)55)من)

السجل التحليلي.)
110 P

IMMORES
توسيع أرض الشركة ليشمل 

اإلنعاش العقاري
تعديل تالزمي للصصل الثالث من 

النظام األسا�شي 
العادية) أير  العامة  الجمعية  إن 
للشركة) ((0(( يوليو) املنعقدة في) )
(،»IMMORES« لتسمية) الحاملة 
رغسمالها) مساهمة  شركة 
مقرها) الكائن  درهم،) (15.000.000
شارع األميرة) (،5 )السوي�شي)) بالرباط)
الرباط) )السجل التجاري.) اللة مريم)

5)69.6)،)قد قررت:)
توسيع نشاطات الشركة لتشمل)

اإلنعاش العقاري؛
ملحرر) لذلك  نتيجة  التعديل 
الصصل الثالث من النظام األسا�شي.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة)
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
))0))تحت) يوليو) ((8 للرباط بتاريخ)

رقم)9 67)1. 
111 P

 MCKINSEY & COMPANY
MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة
الرغسمال االجتماعي : 000.) 5.8  

درهم
املقر االجتماعي : مركز األعمال غنصا 

بالص، البرج الشرقي، ال1ابق الثاني، 
الدار البيضاء

السجل التجاري رقم 9 8.))1
التعريف الضريبي عدد : )110160

فاتح) بتاريخ  املسير  قرار  بموجب 
غأس31)))0)،)تقرر ما يلي):

للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 
البرج) من مركز األعمال غنصا بالص،)
الشرقي ال1ابق الثاني،)الدار البيضاء)

إلى العنوان التالي):

مدار �شي إف �شي،)العمارة)58،)حي)
A)و بلوك) ال1ابق السابع،) كازا غنصا،)

B،)حي الحسني،)الدار البيضاء.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  ضبط 
البيضاء)بتاريخ)17)غأس31)))0)،)

تحت رقم)697 )8.
112 P

CENTRE PRIVE CALIBRI
SARL AU

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات شريك وحيد

بمقت�شى عقد عرفي بتاريخ فاتح)
غأس31)))0))في الرباط تم تأسي3)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

شريك وحيد.
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.
 CENTRE PRIVE (: التسمية)

.CALIBRI
الهدف):)مركز الدعم املدر�شي.

املقر االجتماعي):)تجزئة رياض والد)
ال1ابق) (587 رقم) (1 سكتور) م1اع 

األول تمارة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيل الشركة بالسجل التجاري.
الرغسمال):)حدد في)80.000)درهم)
اجتماعية) حصة  (800 إلى) مقسمة 
سدد) للواحدة  درهم  (100 بقيمة)

اكتتابها وتوزيعها كما يلي):
السيد يون3 بوحصة):)800)حصة)

اجتماعية.
السيد) الشركة  يدير  (: التسيير)
يون3 بوحصة ملدة أير محدودة ابتداء)
األسا�شي) القانون  توقيع  تاريخ  من 
للشركة مع اعتماد توقيعه في جميع)

العقود والوثائق اإلدارية والبنكية.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
ديسمبر من) ((1 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
االبتدائية بتمارة)17)غأس31)))0) 

تحت عدد)))87.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.1(7019
113 P

 ARENAS TRADING
 SARL

تأسي3 شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

وضع) تم  بالرباط،) ((0(1 19)مارس)

ذات) لشركة  األسا�شي  القانون 

تحت) ذلك  و  محدودة  مسؤولية 

املع1يات التالية):

 ARENAS (: الشركة) تسمية 

.TRADING SARL

و خارج) داخل  (: الشركة) أرض  (

املغرب.

استيراد وتصدير.

بيع وشراء)مواد التجميل.

املواد) غنواع  جميع  في  وكيل 

الغدائية و الصالحية.

 G عمارة) الخزامة  إقامة  (: املقر)
)GH)رقم)6)مرس الخير.

املدة):)حددت مدة الشركة ب)99 

في) تسجيلها  تاريخ  من  ابتداءا  سنة 

السجل التجاري.
رغسمال الشركة):)100.000)درهم)

 100 ب) حصة  (1000 إلى) مقسمة 

و) محررة  مكتتبة،) للواحدة،) دراهم 

موزعة كالتالي):

السيدة حبيبة حمود)500)حصة.)

 500 حمود) فاضمة  السيدة 

حصة.)

املجموع):)1000)حصة.

:)تسير وحيد للشركة من) التسيير)

طرف):

الحاملة) حمود  حبيبة  السيدة 

 A658595 رقم) الوطنية  للب1اقة 
زنقة جامع مورنيو) (16 والساكنة ب)

الجزاء)الرباط.

ملدة أير محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة) الشركة  لنظام  القانوني 

بتاريخ) وذلك  بتمارة  اإلبتدائية 

16)غأس31)))0).
)سجلت الشركة بالسجل التجاري)

تحت رقم)7007)1.

114 P

CRAVED AND CRAFTED
SARL AU

الغير) العام  الجمع  بمقت�شى 
قرر) ((0(( يونيو) ((6 العادي بتاريخ)

الشريك الوحيد مايلي):)

 CRAVED من) االسم  تغيير 

 ARTISANAL إلى) (AND CRAFTED

.PATTERNS

إضافة النشاط):

تصدير مواد.
للقانون) و)) (( البنود) تغيير 

األسا�شي.

تحيين النظام األسا�شي.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بتمارة) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت) (،(0(( غأس31) (15 بتاريخ)
رقم)8707.

سجل تجاري رقم)))65)1.

115 P

ETUDE MAÎTRE MAJID BAGHDADI

NOTAIRE À FES

SOCIETE MALAK 5
SARL

تأسي3 شركة
بموجب عقد رسمي حرر بمكتب)

األستاذ مجيد بغدادي موثق بصاس)

وضع) تم  (،(0(( يوليو) (15 بتاريخ)

محدودة) لشركة  األسا�شي  القانون 

املسؤولية ذات املميزات التالية):

 SOCIETE MALAK 5 (: االسم)

.S.A.R.L

املوضوع):)موضوع الشركة هو:

فالحة أير دائمة.

شراء)غرا�شي فالحية.

التي) العمليات  كل  عامة  بصصة 

تتعلق بصصة مباشرة غو أير مباشرة)

بموضوع الشركة.

)املقر االجتماعي):)تعاونية مبروكة)

عين بيضاء)سيدي حرازم فاس.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تقييدها في السجل التجاري ما عدا)

في حالة حل مسبق غو تمديد األجل)

املشار إليه في القانون األسا�شي.
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10.000)درهم مقسم) (: الرغسمال)
درهم) (100 فئة) من  100حصة  إلى)
نقدا) اكتتبت  كلها  واحدة،) لكل 
ودفعت في مجموعها عند االكتتاب)

وتتوزع كالتالي):
الساكن) الحليمي،) وسيم  السيد 
ب):)7)زنقة احمد بن دلة حي االدارسة)

فاس)50)حصة.
الساكن) السيدة مالك الحليمي،)
ب):)7)زنقة احمد بن دلة حي االدارسة)

فاس):))))حصة.
الساكن) الحليمي،) محمد  السيد 
ب):)7)زنقة احمد بن دلة حي االدارسة)

فاس):))))حصة.
الساكن) الحليمي،) مريم  السيدة 
عمارة) العدل  اققامة  (5 ق1اع) (: ب)
 06 (: ب شقة) 1)حي الرياض الرباط)

حصة.
املجموع):)حصة)100.

التسيير):)عين السيد رشيد الهرد)
ملقتضيات) طبقا  الشركة،) مسير 
أير) ملدة  للشركة  األسا�شي  القانون 

محدودة.
الصردي) بالتوقيع  تتعهد  الشركة 

السيد رشيد الهرد.)
السنة) تبتدغ  االجتماعية:) السنة 
في) وتنتهي  يناير  فاتح  في  االجتماعية 

1))دجنبر.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غأس31) (1( التجارية بصاس بتاريخ)
))0)،)تحت رقم)87)))وتم تسجيل)
تحت) التجاري  بالسجل  الشركة 

رقم))8 )7.
)ألجل الخالفة والبيان
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ETUDE MAÎTRE MAJID BAGHDADI
NOTAIRE A FES

STE SAISS AIN BAIDA
SARL

تأسي3 شركة
بموجب عقد رسمي حرر بمكتب)
األستاذ مجيد بغدادي موثق بصاس)
وضع) تم  (،(0(( يوليو) (15 بتاريخ)
محدودة) لشركة  األسا�شي  القانون 

املسؤولية ذات املميزات التالية):

 STE SAISS AIN BAIDA (: االسم)

.SARL

املوضوع):)موضوع الشركة هو:

فالحة أير دائمة.

شراء)غرا�شي فالحية.

التي) العمليات  كل  عامة  بصصة 

تتعلق بصصة مباشرة غو أير مباشرة)

بموضوع الشركة.

)املقر االجتماعي):)تعاونية مبروكة)

عين بيضاء)سيدي حرازم فاس.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تقييدها في السجل التجاري ما عدا)

في حالة حل مسبق غو تمديد األجل)

املشار إليه في القانون األسا�شي.

10.000)درهم مقسم) (: الرغسمال)

100درهم) فئة) من  حصة  (100 إلى)

نقدا) اكتتبت  كلها  واحدة،) لكل 

ودفعت في مجموعها عند االكتتاب)

وتتوزع كالتالي):

الساكن ب:) الهرد،) السيد رشيد 

سيدي) تعاونية مبروكة عين بيضاء)

حرازم فاس):)50)حصة.

الساكن) الحليمي،) وسيم  السيد 

ب):)7)زنقة احمد بن دلة حي االدارسة)

فاس):)50)حصة.

املجموع):)حصة)100.

التسيير):)عين السيد رشيد الهرد)

ملقتضيات) طبقا  الشركة،) مسير 

أير) ملدة  للشركة  األسا�شي  القانون 

محدودة.

الصردي) بالتوقيع  تتعهد  الشركة 

السيد رشيد الهرد.)

تبتدغ السنة) (: السنة االجتماعية)

في) وتنتهي  يناير  فاتح  في  االجتماعية 

1))دجنبر.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

غأس31) (8 بتاريخ) بصاس  التجارية 

))0)،)تحت رقم)5 )))وتم تسجيل)

الشركة بالسجل التجاري تحت رقم)

.7( 59
)ألجل الخالفة والبيان
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أمر هيلت سيونس الخاصة
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

5)غأس31)))0)،)تم وضع القانون)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة ذات الخصائص التالية):

سيون3) هيلت  غمر  (: التسمية)

الخافة.

مدرسة) (: االجتماعي) املوضوع 

التدريب املنهي في مهن املجال الصحي.

واملساعدين) املمرضات  تدريب 

العالج) وغخصائي  الرعاية  ومقدمي 

ال1بيعي.

التدريب املستمر في املجال املتعلق)

األنش1ة) وجميع  الصحية  باملهن 

املماثلة.

املقر االجتماعي):)رقم)8)شارع غنزي)

حي السالم،)غكادير.

من) سنة  (99 في) حددت  (: املدة)

تاريخ تأسي3 الشركة النهائي.

في) حدد  (: االجتماعي) الرغسمال 

 1000 إلى) مقسمة  درهم  (100.000

حصة اجتماعية من قيمة)100)درهم)

لكل حصة.

 (00 الدين) نور  خليل  السيد 

حصة اجتماعية من قيمة)100)درهم)

لكل حصة بمساهمة قدرها)0.000) 

درهم.

00))حصة) السيدة سرحان هند)

درهم لكل) (100 اجتماعية من قيمة)

 (0.000 قدرها) بمساهمة  حصة 

درهم.

حصة) ((00 معاذ) خليل  السيد 

درهم لكل) (100 اجتماعية من قيمة)

 (0.000 قدرها) بمساهمة  حصة 

درهم.

السيدة خليل ريحان):)100)حصة)

درهم لكل) (100 اجتماعية من قيمة)

 10.000 قدرها) بمساهمة  حصة 

درهم.

حصة) (100 (: غريج) خليل  السيد 

درهم لكل) (100 اجتماعية من قيمة)

 10.000 قدرها) بمساهمة  حصة 

درهم.

تم تعيين السيد خليل) (: التسيير)

أير) ملدة  للشركة  مسير  الدين  نور 

محددة.

بالنسبة للتوقيع.

صحيح) بشكل  ملزمة  الشركة 

نور) خليل  السيد  منصصل  بتوقيع 

الدين غو للسيدة سرحان هند.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسمبر  ((1 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت) (،(0(( غأس31) (16 بتاريخ)

رقم) )1180.
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BOUCHAREB TRAVAUX
شركة محدودة املسؤولية

مقرها االجتماعي العمارة 0) الشقة 

8 شارع موالي احمد لوكيلي حسان، 

الرباط

سجل التجاري : 051.))1

املؤرخ) العام  الجمع  بمقت�شى 

بتاريخ)18)يوليو)))0)،)قرر الشركاء)

السيد عبد الحصيظ بوشارب والسيد)

يون3 القشودي التعديالت التالية):

فسخ الشركة السابق ألوانه.

القشودي) يون3  السيد  تعيين 

مصصي الشركة.

مقر التصصية):)العمارة)0))الشقة)

شارع موال احمد لوكيلي حسان،) (8

الرباط.

براءة املصصي يون3 القشودي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط 

بتاريخ) (1(705( رقم) تحت  بالرباط 

10)غأس31)))0).
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 ZINAFRIK
DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك واحد

راس مال الشركة : 000.000.  
درهم

وعنوان مقرها االجتماعي مركز مارينا 
1، تقاطع شارع محمد بن عبد هللا 
وشارع الزرق1وني، ال1ابق السابع 

رقم 5  الدار البيضاء، املغرب
رفع راس مال الشركة.

تعديل النظام األسا�شي.
املساهم) لقرار  محضر  بمقت�شى 
الوحيد في شركة زينافريك ديصلوبمنة)
(،(01( غأس31) (15 في) املؤرخ 
(،1 مارينا) مركز  (: االجتماعي) بمقرها 
هللا) عبد  بن  محمد  شارع  تقاطع 
السابع) ال1ابق  الزرق1وني،) وشارع 

رقم)5 ،)الدار البيضاء.
قرر املساهم الوحيد):

مال) رغس  زيادة  (: األول) القرار 
الشركة البالغ حاليا مبلغ)000.000.  

درهم.
درهم) (61.000.000 بمبلغ)
 65.000.000 إلى) بذلك  ليصل 
درهم بمقافة مع الحساب الجاري)
الثاني،) القرار  الوحيد  للمساهم 
نتيجة ملا حدث،)قرر املساهم الوحيد)
من النظام األسا�شي) (6 تعديل املادة)

للشركة.
املال) لرغس  الجديد  التوزيع 

االجتماعي):
في) حدد  (: االجتماعي) الرغسمال 
إلى) مقسمة  درهم  (65.000.000
دراهم) (10 6.500.000)حصة بقيمة)

للحصة الواحدة وموزعة كالتالي):
الشاهد) الصياللي  سمير  السيد 

6.500.000)حصة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
رقم) تحت  اكتوبر) 01)) 15)من 

اإليداع القانوني)91 559.
رقم السجل التجاري):)01895).
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شركة هيشداك
تأسي3 شركة محدودة املسؤولية 

ش.م.م
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بإنزكان)
بتاريخ)0))ديسمبر)1)0)،)تم تأسي3)
)ش.م.م.)) شركة محدودة املسؤولية)

بامليزات التالية):
التسمية):)شركةهيشداك.

البناءاملختلصة) غشغال  (: النشاط)
واالشغال العمومية.

مقاول في الحراسة.
بن) الجهاد  حي  (: االجتماعي) املقر 

عنصر القليعة ايت ملول.
الرغسمال):)حدد بقيمة)100.000 

درهم.
هشام) مسيرالشركة  (: التسيير) (

الدكداك.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
املحكمة االبتدائية بإنزكان تحت رقم)

)10)بتاريخ)19)يناير)))0). 
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STE MAROCUM DIEATA
SARL AU

ICE : 003125044000038
تأسي3 شركة محدودة املسؤولية

بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)
تم تأسي3 شركة) (،(0(( يوليو) ((9
شريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد ذات الخصائص التالية):)
 STE MAROCUM (: التسمية)

.DIEATA SARL.AU
املقر االجتماعي):)حي ارحالن الزنقة)

1108)الرقم)6))الشيرة انزكان.
واالشغال) اشغال البناء) (: الهدف)

املتنوعة.)
 800000 (: االجتماعي) الرغسمال 

درهم.
التسيير):)يوسف فوالج.

املدة):)99)سنة.
حتى) يناير  فاتح  (: املالية) السنة 

1))دجنبر.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
 15 ( رقم) تحت  بإنزكان  التجاري 
رقم) ((0(( غأس31) (11 بتاريخ)

السجل التجاري)6675). 
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STE AGADIR FUN PARK
SARL AU 

ICE: 003125649000096
تأسي3 شركة محدودة املسؤولية

محرر) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم) (،(0(( غأس31) فاتح  بتاريخ 
املسؤولية) محدودة  شركة  تأسي3 
الخصائص) ذات شريك وحيد ذات 

التالية):)
 STE AGADIR FUN (: التسمية)

.PARK SARL AU
زنقة مليلية) (16 (: املقر االجتماعي)

الحي الحسني انزكان.)
التنشيط) العاب  (: الهدف)

والتسلية.
 100000 (: اإلجتماعي) الرغسمال 

درهم.
التسيير):)ايمان ابوعبد هللا.

املدة):)99)سنة.
حتى) يناير  فاتح  (: املالية) السنة 

1))دجنبر).
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
 15 ( رقم) تحت  بإنزكان  التجاري 
رقم) ((0(( غأس31) (11 بتاريخ)

السجل التجاري))667).
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حسابات ادميم ش.م.م

معتمد من طرف الدولة

6)))شارع املقاومة ايت ملول

الهاتف) 000 )8)05)الصاك3)16)9 )8)05

HF FRESH
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة وذات الشريك الوحيد 
بموجب عقد عرفي محرر بتاريخ)
تم وضع القانون) ((0((  )غأس31)
محدودة) شركة  لتأسي3  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  وذات  املسؤولية 

باملميزات التالية):
 .HF FRESH(:(التسمية

املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)
املحدودة وذات الشريك الوحيد.

رغسمال) حدد  (: الشركة) رغسمال 
درهم مقسمة) (100.000 الشركة في)
بقيمة) اجتماعية  حصة  (1000 إلى)
في) كلها  وهي  للواحدة  دراهم  (100

ملكية السيدة فاطمة تاسكومت.)

مقر الشركة):)ال1ابق السصلي رقم)
67)تجزئة السعادة ايت املول.)

الوطني) النقل  (: الشركة) نشاط 
الغير،) لحساب  للبضائع  والدولي 
االستيراد) و  الخضر  و  الصواكه  بيع 

والتصدير.
فاطمة) السيدة  عينت  (: التسيير)
تاسكومت كمسيرة للشركة ملدة أير)

محدودة.
:)الشركة ملزمة بالتوقيع) التوقيع)
فاطمة) السيدة  للمسيرة  الوحيد 

تاسكومت.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

1))ديسمبر.
املدة):)مدة الشركة محددة في)99 

سنة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية النزكان)
تحت) ((0(( غأس31) (11 يوم)
التجاري) السجل  ورقم  (15 1 رقم)

.(6671
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MIT DEVELOPPMENT
شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد
تأسي3

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
حررت) بأكادير  ((0(( )يوليو) (19
املسؤولية) محدودة  شركة  قوانين 
ذات شريك وحيد خصائصها كالتالي):
 MIT شركة) (: االسم)

.DEVELOPPMENT
,غعمال) املجال العقاري) (: الهدف)

مختلصة,)وبيع مواد البناء.
عند) التوطين  (: االجتماعي) املقر 
(،FIDUCIAIRE INGECOFISC
مرحبا) عمارة  الرابع،) ال1ابق 

تالبورجت،)اكادير.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسي3 النهائي.
في) حدد  (: االجتماعي) الرغسمال 
إلى) مقسم  درهم  (100.000 مبلغ)
درهم) (100 فئة) من  حصة  (1.000

للواحدة موزعة كالتالي):
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مص1صى) بوالزميط  اد  السيد 
1.000)حصة بمبلغ)100.000)درهم.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
كل) من  دجنبر  ((1 في) تنتهي  و  يناير 
سنة ما عدا السنة املالية االولى التي)
الى أاية) التأسي3  تاريخ  تبتدئ من 

1))دجنبر.)
يقوم بتسيير الشركة و) (: التسيير)
ملدة أير محدودة السيد اد بوالزميط)

مص1صى.)
لتكوين) (5% يتم اقت1اع) (: األرباح)
عليه) املنصوص  االحتياطي  الرفيد 
يخصص) او  يوزع  الصافي  و  قانونيا 
جديد) من  مرحل  مبلغ  او  احتياطا 

برمته اوجزئيا.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 
10)غأس31) التجارية بأكادير بتاريخ)

))0)،)رقم)05 117.
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 ENTREPRISE AZROUA
SERVICES

شركة محدودة املسؤولية
ذات شريك وحيد

تأسي3
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
حررت) بأكادير  ((0(( 19)يوليو)
املسؤولية) محدودة  شركة  قوانين 
ذات شريك وحيد خصائصها كالتالي):
 ENTREPRISE شركة) (: االسم)

.AZROUA SERVICES
إنشاءات) غو  غعمال  (: الهدف)

متنوعة.
عند) التوطين  (: االجتماعي) املقر 
(،FIDUCIAIRE INGECOFISC
مرحبا) عمارة  الرابع،) ال1ابق 

تالبورجت،)اكادير.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسي3 النهائي.
في) حدد  (: االجتماعي) الرغسمال 
إلى) مقسم  درهم  (100.000 مبلغ)
درهم) (100 فئة) من  حصة  (1.000

للواحدة موزعة كالتالي):
 1.000 محمد) عبادي  السيد 

حصة بمبلغ)100.000)درهم.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
كل) من  دجنبر  ((1 في) وتنتهي  يناير 
سنة ما عدا السنة املالية االولى التي)
الى أاية) التأسي3  تاريخ  تبتدئ من 

1))دجنبر.)
الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)
عبادي) السيد  محدودة  أير  وملدة 

محمد.)
لتكوين) (5% يتم اقت1اع) (: األرباح)
عليه) املنصوص  االحتياطي  الرفيد 
يخصص) او  يوزع  والصافي  قانونيا 
جديد) من  مرحل  مبلغ  او  احتياطا 

برمته اوجزئيا.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 
10)غأس31) التجارية بأكادير بتاريخ)

))0)،)رقم)06 117.
للخالفة و التذكير)
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 TA HO EXPORT
SARL AU 
RC : 8913

تـأسـيـ3 شــركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
وضع) تم  (،(0((  )غأس31)
الـتأسي�شي لشركة محدودة) القانون 
املسؤولية تحمل الخصائص التالية):
 TA HO EXPORT (: الـتـسميـــة)

.SARL AU
املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة من شريك واحد.)
االستيراد والتصدير) (: الـمـوضـــــوع)
)تاجر غو وسيط))/)مكتب الدراسات.
 10 رقم) (: االجـتـماعــي) الـمـقر 
الخام3) الهنا شارع محمد  قسارية 

غوالد تايمة.
مـــــدة الشركــــــة):)99)سنة.)

 100.000 (: الشركـــة) رغسمـــال 
درهم،)000 1)حصة ب)100)درهم.

الـتسـيـيـــــــــر):)السيد:)فؤاد بن حمو.
لقد تم اإليداع القانوني للسجل)
االبتدائية) املحكة  لدى  التجاري 
 501 بتارودانت تحت الرقم الترتيبي)
رقم) (،(0(( غأس31) (10 بتاريخ)

سجلها التجاري هو))891.
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INSTITUT FACTORY
SARL AU

RC : 8915

تأسي3 شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

وضع) تم  (،(0(( 6)غأس31)

الـتأسي�شي لشركة محدودة) القانون 

املسؤولية تحمل الخصائص التالية):

 INSTITUT (: الـتـسـميـــــــــــــــة)

.FACTORY SARL AU

املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة من شريك واحد.)

الحالقة) مدرسة  (: الـمـوضـــــوع)

سلع) )تاجر  حالق) (/ والتجميل)

وإكسسوارات.

شقة) (: االجـتـماعــي) الـمـقر 

بال1ابق الثالث شارع الحسن الثاني)

حي الكر�شي).

مـــدة الشركــــــة):)99)سنة.)

 100.000 (: الشركـــة) رغسمـــال 

درهم،)000 1)حصة ب)100)درهم.

بدرالدين) السيد  (: الـتسـيـيــــــــــر)

سكوات.

لقد تم اإليداع القانوني للسجل)

االبتدائية) املحكة  لدى  التجاري 

 50( بتارودانت تحت الرقم الترتيبي)

رقم) (،(0(( غأس31) (10 بتاريخ)

سجلها التجاري هو)8915. 
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املكتب العام للحسابات واالستشارات

شارع)9))فبراير الرقم)16)تالبرجت غكادير)

الهاتف):)05 5) )1 98 09 

 STE FAHS DISC
 S.A.R.L 

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بأيت) محرر  عرفي  عقد  بموجب 

وضع) (،(0(( ماي) ((5 يوم) ملول 

ذات) لشركة  األسا�شي  القانون 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي):

االسم):)شركة فحص ديسك.

)شركة ذات مسؤولية محدودة.

املوضوع):

والتحقق) املعايرة  خدمات  توفير 

القياس) في مجاالت  القياس  ألدوات 

السوق) احتياجات  تغ1ي  التي 

الصناعية)؛

الصنية) االختبارات  إنجاز 

واملترولوجية ألجهزة القياس املنظمة.

غدوات) استخدام  م1ابقة  حكم 

باللوائح) يتعلق  فيما  القياس 

وخصائص الجهاز.

زنقة) الرقم) 0) (: املقر االجتماعي)

17)الحي الصناعي غيت ملول.

الرغسمال):)حدد في)0.000 )درهم.

عينت) بومحمدي  هند  السيدة 

مسيرة للشركة ملدة أير محدودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (10 يوم) بإنزكان  اإلبتدائية 

))0)،)تحت عدد)1118.
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RDS BATIMENT شركة

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة

يوليو) (18 في) طبقا للعقد املؤرخ 

ذات) شركة  تأسي3  تم  (،(0((

بالخصائص) محدودة  املسؤولية 

التالية):)

.RDS BATIMENT(:(االتسمية

الهدف):)غشغال البناء.

 10.000 (: املجموعة) رغسمال 

درهم.

املسير:)غنجار يوسف.

حي) (61( رقم) (: االجتماعي) املقر 

تيليال تكوين اكادير.

املدة):)99)سنة.

للمجموعة) القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

بتاريخ) (117181 رقم) تحت  غكادير 

9)غأس31)))0).
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STE KOMPISTOURS
SARL AU

تـأسـيـ3 شــركة
بتأريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) وضع  تم  (،(0(( 6))يوليو)
التأسي�شي لشركة محدودة املسؤولية)

تحمل الخصائص التالية):
 STE (: الـتـسـميـــــــــــــــة)

.KOMPISTOURS SARL AU
املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة.
االشخاص) نقل  (: الـمـوضـــــوع)
نقل السلع لحساب) الغير،) لحساب 

الغير،)نقل االمتعة لحساب الغير.
حي الشراردة) (: الـمـقر االجـتـماعــي)

شارع الشهداء)اوالد تايمة.
مــــــدة الشركــــــة):)99)سنة.)

 100.000 (: الشركـــة) رغسمـــال 
درهم.

:خالد حافظي) السيد) (: الـتسـيـيـر)
.JT 5 850(رقم ب1اقته الوطنية

فاتح) من  (: االجتمـاعيـة) السنة  (
يناير إلى)1))دجنبر.

لدئ) القانوني  التسجيل  تم  لقد 
في) بتارودانت  االبتدائية  املحكمة 

السجل التجاري تحت رقم)8897.
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 STE PARADISE SMART
VILLAGE
SARL AU

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد 

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
في) اكادير  دراركة  جماعة  بتماعيت 
تم تأسي3 شركة) (،(0(( )))يونيو)
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد خصائصها):
 PARADISE SMART (: التسمية)

VILLAGE
الترفيهية) األنش1ة  (: النشاط)

والترويحية.
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية وحيدة بشريك واحد.

درهم) (100000 (: الرغسمال)
فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 

100)درهم.
املسير):)محمد امين مكتمل.

الشيكات) جميع  (: التوقيع)
بالتوقيع) سارية  تكون  والكمبياالت 

الصريد للسيد محمد امين مكتمل.
املحل) توطين  (: االجتماعي) املقر 
تماعيت) بدوار  الكائن  التجاري 

جماعة دراركة اكادير.
املدة):)99)سنة.

السنة) تبدغ  (: االجتماعية) السنة 
االجتماعية في األول من يناير وتنتهي)
السنة) وستشمل  ديسمبر،) ((1 في)
النهائي) تأسي3  وقت  األولى  املالية 

للشركة حتى)1))ديسمبر)))0).
بمصلحة) تم  القانوني  اإليداع 
التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

باكادير في)8)يوليو)))0).
رقم اإليداع)8 1116.
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شركة اجود الخيرات 
رغس مالها 100.000 درهم

 الدراركة غڭادير
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم) (،(0(( 5))غأس31) بتاريخ)
لشركة) األسا�شي  القانون  إحداث 
ذات املسؤولية املحدودة من طرف)
املوقعين للعقد،)خصائصها كالتالي):
التسمية):)شركة اجود الخيرات.

املقر اإلجتماعي):)الدراركة غڭادير.
االستيراد) (: اإلجتماعي) الهدف 

والتصدير.
(: في) حدد  الشركة  مال  رغس 
 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000
للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

الواحدة يملكها كل من):
السيد خرماش بلعيد)500)حصة.
السيد عكد عبد هللا):)500)حصة.
عين السيدان خرماش) (: التسيير)
مسيران) هللا  عبد  وعكد  بلعيد 

وحيدان للشركة ملدة أير محدودة).
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

1))دجنبر).

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
(،(0(( غأس31) (15 بأكادير بتاريخ)

تحت رقم)1)1180.
السجل التجاري):)87 )5.
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 SOCIETE FACE HAFID
شركة ذات مسؤولية محدود وذات 

الشريك الوحيد
رغسمالها : 100.000 درهم

مقرها الجتماعي : ط1رقم 18 متجر 
) امال ) بنسركاو اكادير

تبعا للعقد املحرر بتاريخ)10)يونيو)
محدودة) شركة  تأسي3  تم  (،(0((
غلوحيد) غلشريك  وذات  املسؤولية 

تحتوي على امليزات التالية):
 Société FACE HAFID(:(التسمية(

.SARL AU
 18 ط1رقم) (: االجتماعي) املقر 

متجر)))امال)))بنسركاو اكادير.
الرغسمال:)100.000)درهم.

النشاط التجاري):)
غالشغال برافرما�شي والع1ور.

األرباح) من  (%5 يقت1ع) (: الربح)
الصافية من اجل االحتياطي القانوني
تم تعيين السيد انجار) (: التسيير)

حصيظ كمسير لشركه.
السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

الى أاية)1))من دجنبر.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل في السجل التجاري
لدى) ا  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
باملحكمة) الضبط  كتابة  مصلحة 
يوليو) ((8 بتاريخ) باكادير  التجارية 

))0)،)تحت عدد)) 1)11.
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STE CLCEFO TELECOM
SARL AU

 رغسمالها : 100.000 درهم
مقرها الجتماعي : عند اكادير 

دومسليسون رقم )0 زنقه 01 بلوك 
ب محج حسن II حي لعرب ايت 

ملول
تبعا للعقد املحرر بتاريخ)8))يوليو)
محدودة) شركة  تأسي3  تم  (،(0((

غلوحيد) غلشريك  وذات  املسؤولية 

تحتوي على امليزات التالية):

 Société CLCEFO (: التسمية)

.TELECOM SARL AU

اكادير) عند  (: االجتماعي) املقر 
بلوك) (01 )0)زنقه) دومسليسون رقم)
ب محج حسنII)حي لعرب ايت ملول

الرغسمال):)100.000)درهم.

البناء) (: التجاري) النشاط 

والخدمات املتعددة وتركيب االسالك)

الهاتف.

األرباح) من  (%5 يقت1ع) (: الربح)

االحتياطي) اجل  من  الصافية 

القانوني.

علي) تعيين اسوس  تم  (: التسيير)

لتسير الشركة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

الى أاية)1))من دجنبر.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل في السجل التجاري.

و قد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

بتاريخ) بإنزكان  غإلبتداءية  غملحكمة 

عدد) تحت  (،(0(( 8)غأس31)

.15(0
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 STE VIVERDIA
SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدود

 وذات الشريك غلوحيد
رغسمالها : 100.000 درهم

مقرها الجتماعي: عند اكادير 

دومسليسون رقم )0 زنقه 01 بلوك 
ب محج حسنII حي لعرب ايت ملول

 1( بتاريخ) املحرر  للعقد  تبعا 

تم تأسي3 شركة) (،(0(( غأس31)

غلشريك) وذات  املسؤولية  محدودة 

غلوحيد تحتوي على امليزات التالية:

 Société VIVERDIA التسمية:) (

. sarL(au

اكادير) عند  (: االجتماعي) املقر 
بلوك) (01 )0)زنقه) دومسليسون رقم)

ب محج حسنII)حي لعرب ايت ملول.

الرغسمال:)100.000)درهم.
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النشاط التجاري):)تجهيز املساحات)
الخظراء)والبناء)والخدمات املتعددة.

األرباح) من  (% (5 يقت1ع) الربح:)
االحتياطي) اجل  من  الصافية 

القانوني.
التسيير:)تم تعيين كربيجة حصيظ)

لتسير الشركة.
السنة االجتماعية:)من فاتح يناير)

الى أاية)1))من دجنبر.
تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املدة:)

التسجيل في السجل التجاري
و قد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
املحكمة اإلبتدائية بإنزكان بتاريخ)15 
غأس31)))0)،)تحت عدد)1565.

بمثابة مقت1ف و بيان
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 STE BIZA GYM
 SARL AU

تأسي3 شركة
محرر) عرفي  عقد  بمقت�شى 
))0)،)تمت) 6))يوليو) بأكادير بتاريخ)
األسا�شي) القانون  على  املصادقة 
ذات) املسؤولية  محدودة  لشركة 

الخصائص التالية):)
 STE BIZA GYM SARL(:(التسمية

 .AU
الهدف):)مشغل الصالة الرياضية.)
)املقر االجتماعي):)1))زنقة)8 9)حي)

السالم اكادير.
)رغسمال الشركة):)حدد الرغسمال)
100000درهم) مبلغ) في  االجتماعي 
حصة اجتماعية) (1000 مقسمة إلى)
من فئة)100)درهم للواحدة في ملك:

)السيد):)سصيان بيزا)1000)حصة)
اجتماعية

)املدة):)99)سنة.)
)التسيير:)السيد سصيان بيزا

يناير) (01 :)من) السنة االجتماعية)
إلى)1))دجنبر.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
اكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت) (،(0(( غأس31) (1( بتاريخ)

رقم) 11798 .
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 VILLA SEA AND SUNSET 
 SARL

تأسي3 شركة
محرر) عرفي  عقد  بمقت�شى 
))0)،)تمت) 8))يوليو) بأكادير بتاريخ)
األسا�شي) القانون  على  املصادقة 
ذات) املسؤولية  محدودة  لشركة 

الخصائص التالية):)
 STE VILLA SEA AND(:(التسمية

.SUNSET SARL
واستغالل) تسيير  (: الهدف)

اإلقامات السياحية.)
 APPT ((0: االجتماعي) املقر  (
 BLOC ( PROJ ALMA CITE AL

. HOUDA AGADIR
)رغسمال الشركة):)حدد الرغسمال)
10000درهم) مبلغ) في  االجتماعي 
مقسمة إلى)100)حصة اجتماعية من)

فئة)100)درهم للواحدة في ملك):
 60 بونهير) ياسر  محمد  (: السيد)

حصة اجتماعية.
السيد):)تاكر ستيصان فريدريك)0  

حصة اجتماعية.
املدة):)99)سنة.)

ياسر) محمد  السيد  التسيير:)
بونهير.

)السنة االجتماعية):)من)01)يناير)
إلى)1))دجنبر.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
اكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت) (،(0(( غأس31) (1( بتاريخ)

رقم)118015 .
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 STE ALLIANCE MAISON 
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة)
تأسي3 شركة

الثاني) بال1ابق  مكتب  (: العنوان)
تجزئة جنان السل1ان رقم) )1)ايت)

ملول
تاجر بالعقار و غعمال غو) (: املهام) (

تشييد متنوعة.
 100.000 (: الشركة) مال  راس 

درهم.

التسيير):)
)السيد يوسف ايت املودن مسير)

ومشارك للشركة.
السيد يامنة ايت أريب مشاركة)

في الشركة.
تم اإليداع القانون األسا�شي لدى)
االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
(،(0(( اأس31) (16 بتاريخ) انزكان 
التجاري) والسجل  (157( رقم) تحت 

تحت رقم)6701) .
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 STE AJBARI CLEAN TAPIS 
 SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسي3 شركة

مقرها االجتماعي):)ممر)06)مجمع)
الرقم)178)حي السالم ايت ملول.)

التنظيف املنهي للسجاد،) (: املهام) (
غعمال غو إنشاءات متنوعة.

 100.000 (: الشركة) مال  رغس 
درهم.

اجباري مشارك) كمال  (: التسيير)
وحيد ومسير للشركة).)

تم اإليداع القانون األسا�شي لدى)
االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
(،(0(( غأس31) (16 بتاريخ) انزكان 
التجاري) والسجل  (157( رقم) تحت 

تحت رقم)6699) . 
140 P

 STE KABTP
 SARL A.U

Dénomination(de(la(société
 SARL AU (: القانونية) الصصة  (

 .Forme(juridique
تاريخ تسجيل العقد العرفي بتاريخ)
 ))يوليو)))0)،)غكاد ير،)والتي تحمل)

الخصائص التالية):
الهدف االجتماعي):)غشغال البناء.

رغسمال الشركـة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.)
الشكل) على  الشركاء) بين  موزعة 

التالي):

السيد خالد اميلو)1000)حصة.)
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسي3 النهائي غي من تاريخ وضع)

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

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
مامونيا) إقامة  (: االجتماعي) املقر 
حسن) شارع  (5( رقم) ال1ابق) )

بونعماني حي الداخلة اكادير.
التسيير):)السيد خالد املو.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
.1180((

141 P

 STE NEW FORAGE DU
 SOUSS
 SARL AU

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد

رغسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : دوارالدشيرة 

جماعة سيدي دحمان تارودانت 
تأسي3 شركة

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
إحداث) تم  (،(0(( اأس31) (5
ذات) للشركة  األسا�شي  القانون 
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد)،)خصائصها كالتالي):
 NEW FORAGE DU التسمية:)

SOUSS
دوارالدشيرة) (: اإلجتماعي) املقر 

جماعة سيدي دحمان تارودانت)
)الهدف اإلجتماعي):)حصر اآلبار

األشغال) و  البناء) في  مقاول 
املختلصة.)

(: في) حدد  الشركة  مال  رغس 
 1000 على) مجزء) درهم  (100.000
للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

لواحدة كلها مكتتبة كالتالي):
(: السباعي) عبدالل1يف  السيد  (

1000)حصة)،)غي)100.000)درهم.
غي) حصة،) (1000 (: املجموع) (

100.000)درهم.
السيد) تعيين  (: التسيير)
عبدالل1يف السباعي كمسير للشركة)

ملدة أير محدودة.
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من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

1))دجنبر.

املدة):)99)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

املحكمة االبتدائية بتارودانت بتاريخ)

11)غأس31)))0)،)تحت رقم)505 

السجل التجاري:)1)89.

142 P

 STE SPORTIVIE 
 SARL

 ICE 003066469000075

تأسي3 شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم) ((0(( أشت) بتيزنيت بتاريخ) 0)

وضع قانون غسا�شي)

لشركة محدودة املسؤولية والتي)

تحمل الخصائص التالية):

 STE SPORTIVIE التسمية:)

 .SARL

في) مستتمر  االجتماعي:) الهدف 

رياضية) لوازم  (, وبنايات) محاالت 

للسلع) بالتقسيط  او  بالجملة  تاجر 

الرياضية ولوازم اخرى مماثلة)،)تاجر

 100.000 في) حدد  املال:) رغس 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

فئة)100)درهم موزعة كالتالي:

السيد ر�شى الساليم)))))حصة.

 ((( الساليم) مص1صى  السيد 

حصة.

الحسين بايجو) )))حصة.

املدة):

99)سنة ابتدءا من تاريخ تأسيسها.

لقايد) تين  دوار  االجتماعي:) املقر 

انشادن بلصاع ماسة.

الساليم) ر�شى  السيد  املسيرون:)

مسير للشركة وملدة أير محدودة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية تيزنيت)

 (9 بتاريخ) (1 7 /(0(( رقم) تحت 

يوليو)))0).

143 P

STE TANGER-SOUSS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
لشريك الوحيد
تأسي3 شركة

بمقت�شى عقد عرفي حرر في غكادير)
بتاريخ)5)غأس31)))0)،)تم تأسي3)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

لشريك الوحيد لها املميزات التالية:
 TANGER-SOUSS (: التسمية)

.SARL AU
الهدف):)م1عم،)مقهى قاعة شاي.
التاني) ال1ابق  (: االجتماعي) املقر 
شارع) افراح  اقامة  مكرر  رقم) )

املقاومة اكادير.
التسيير):)السيد امل1يع احمد ملدة)

أير محدودة.
رغسمال الشركة):)100.000)درهم)
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
16)غأس31) التجارية باكادير بتاريخ)
سجل) (،1180(9 رقم) تحت  (،(0((

تجاري رقم95 )5 .
)الخالفة لإلشهار)

144 P

 STE OUI EXPRESS
SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات شخص واحد

تأسي3 شركة
بمقت�شى عقد عرفي حرر في غكادير)
تم تأسي3) (،(0(( يوليو) ((5 بتاريخ)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

شخص واحد لها املميزات التالية):
. STE OUI EXPRESS(:(التسمية

.SARL AU
لصالح) البضائع  نقل  (: الهدف)

الغير الوطنية و الدولية.)
املصاحبة) أير  األمتعة  نقل  (
الوطنية) الغير  لصالح  وال1رود 

والدولية.
)نقل املستخدمين لصالح الغير.

املقر االجتماعي):)حي اأزدي3 رقم)
1)انزا اكادير.)

السيد بوفا احمد ملدة) (: التسيير)
أير محدودة.

 100.000 (: الشركة) رغسمال 

درهم.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

16)غأس31) التجارية بأكادير بتاريخ)

سجل) (،1180(0 رقم) تحت  (،(0((

تجاري رقم97 )5.

145 P

STE EKB CONSEILS
شـركة ذات ا ملـسـؤولـية ا ملحدودة 

تـأسـيـ3 شـركة
بموجب عقد عرفي تمت املصادقة)

5))يوليو))0))بإنزكان،) عليه بتاريخ)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسي3  تم 

املحدودة باملوافصات التالية:

االسم):)Sté EKB CONSEILS)ش.)

م).)م).)

عقارية) استشارات  الغرض:)

للشركات األجنبية.

مكتب) البناء،) اقتصاديات 

دراسات للشركات األجنبية)،)تصدير)

خدمات للشركات األجنبية.

ال1ابق) (( رقم) (: الرئي�شي) املقر 

األول عمارة يوسرا زنقة مراكش الحي)

الحسني إنزكان.

في) حدد  (: الشركة) رغسمال 

 100 إلى) مقسم  درهم  (10.000,00

درهم) (100 قيمتها) اجتماعية  حصة 

لكل واحدة منها موزعة كاألتي):)

 5.000 (: الدخامة) محمد  السيد 

غي)50)حصة.

 Mr.( Stéphane( Bernard السيد)

BADIER 5.000)غي)50)حصة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

والسيد) الدخامة  محمد  السيد 

ملدة) (Stéphane( Bernard( BADIER

أير محددة.

لدى) الضبط  بكتابة  اإليداع  تم 

 15 املحكمة التجارية بإنزكان بتاريخ)

اأس31)))0)،)تحت رقم))156. 
لـلـنسخ و اإلشـارة)

146 P

 شركة الباز ديناميك
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسي3 شركة
يوليو) ((9 املؤرخ) للعقد  طبقا 
املسؤولية) شركة  تأسي3  (،(0((

محدودة بالخصائص التالية):)
البازدىنامك) شركة  (: التسمية)

شركه ذات مسئولية محدودة.
وغعمال) الكهربة  عمال  الهدف.)
ال1اقة املتجددة)-)غعمال متنوعة غو)

إنشاءات.
 100.000 (: املجموعة) رغسمال 

درهم.
املساهم) الباز  الحسين  املسير:)

الوحيد.
املقر االجتماعي:)شارع املقاومة حي)
آيت) A)رقم6)1) العهد الجديد بلوك)

ملول إنزكان.
املدة):)99)سنة.

للمجموعة) القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاري لدى كاتب املحكمة)
التجارية انزكان)8)نونبر)))0)،)تحت)

رقم)1550 .
147 P

WESTWIND HOUSE
 SARL 

مقرها االجتماعي : رقم 1) تجزئة 
االمل بيوكرى 
تأسي3 شركة

 (6 بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في)
غكتوبر)1)0)،)تم تأسي3 ش٠م٠م).
 WESTWIND HOUSE(:(التسمية

.SARL
الشكل):)شركة محدودة املسؤلية)
املقر:)رقم)1))تجزئة األمل بيوكرى)

)الغرض:)اإلقامة و التموين.
الرغسمال:)حدد في مبلغ)100.000 
درهم غي)1000)حصة ب)100)درهم)

للحصة موزعة على الشكل التالي):
 50.000 البوعمري) السيد عادل 
درهم) (100 حصة) (500 غي) درهم 

للحصة.
 50000.00 السيدة حياة ادويهي)
درهم) (100 حصة) (500 غي) درهم 

للحصة.
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املسير:)السيد عادل البوعمري.
)االمضاء):)السيد عادل البوعمري
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
 16 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 
غأس31)))0)،)تحت رقم) 157.

148 P

 STE TOBAIYEB FISH
 SARL AU

 مقرها االجتماعي : تجزئة الوحدة 
مجموعة E رقم 06  العيون

تأسي3 شركة
 16 بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في)

نونبر)))0)،)تم تأسي3 ش٠م٠م.)
 TOBAIYEB FISH (: التسمية) (

  . SARL AU
محدودة) شركة  (: الشكل)

املسؤولية.
 E تجزئة الوحدة مجموعة) املقر:)

رقم)06 )العيون.
)الغرض:)بيع السمك).

الرغسمال:)حدد في مبلغ)100.000 
درهم غي)1000)حصة ب)100)درهم)

للحصة موزعة على الشكل التالي):

السيد مراد طبيب)100000)درهم)
غي)1000)حصة)100)درهم للحصة.

املسير:)السيد مراد طبيب.
)االمضاء):)السيد مراد طبيب.)

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
يوليو) ((7 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

))0)،)تحت رقم)))/)197.
149 P

STE BOUAADIA TRANS
 .SARL AU 

تأسي3 شركة 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم تأسي3 شركة) (،(0(( يوليو) ((9
شريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد تحمل الخصائص التالية):
 STEالتسمية:)تحمل الشركة اسم

.BOUAADIA TRANS SARL AU
تحدد رغسمال) (: رغسمال الشركة))
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
 100 حصة بقيمة) (1000 مقسم الى)

كلية) مملوكة  حصة  لكل  درهم 
للشريك الوحيد السيد بوعسل عزيز)

.(70697I(رقم الب1اقة الوطنية
الجاموض) دوار  االجتماعي:) املقر 

غيت عميرة اشتوكة غيت باها).
نقل) (: االجتماعي) الهدف 
نقل) الغير-) لحساب  املستخدمين 

البضائع لحساب الغير).)
الشركة) تسيير  تحدد  التسيير:) (
رقم) من طرف السيد عزيز بوعسل،)

 I(70697(الب1اقة الوطنية
تم ايداع امللف القانوني للشركة)
النزكان) االبتدائية  املحكمة  لدى 
تحت رقم)1570)بتاريخ)16)غأس31)
))0)،)رقم السجل التجاري)6697).
150 P

 STE PRODUCTION AGRO
 INDUSTRIEL

SARL. AU
تأسي3 شركة 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم تأسي3 شركة) (،(0(( يوليو) ((6
شريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد تحمل الخصائص التالية):
اسم) الشركة  تحمل  التسمية:)
 STE PRODUCTION AGRO

.INDUSTRIEL SARL AU
تحدد رغسمال) (: )رغسمال الشركة))
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
 100 حصة بقيمة) (1000 مقسم الى)
كلية) مملوكة  حصة  لكل  درهم 
للشريك الوحيد السيد غع1ار محمد)

.T150565(رقم الب1اقة الوطنية
)املقر االجتماعي:)دوار سوالم غيت)

عميرة اشتوكة ايت باها).
االستغالل) االجتماعي:) الهدف 

الزراعي.)
الشركة) تسيير  تحدد  التسيير:) (
رقم) من طرف السيد غع1ار محمد،)

. T150565(الب1اقة الوطنية
تم ايداع امللف القانوني للشركة)
النزكان) االبتدائية  املحكمة  لدى 
تحت رقم)1569)بتاريخ)16)اأس31)
))0)،)رقم السجل التجاري)6695).
151 P

 STE PURE PASSION
 TAGHAZOUT

 SARL AU
 تأسي3 شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة) تأسي3  تم  0)يوليو))0)،)
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك)

وحيد باملميزات التالية):
 PURE (: الشركة) تسمية 
 PASSION TAGHAZOUT SARL

 .AU
مبلغ راس املال):)100.000درهم)

 SARHOTA شركة) (: الشركاء)
شركة مجهولة السجل التجاري رقم)
الكائنة بمجمع مارينا املحل) (17019

رقم)M5)إقامة رقم))R0)غكادير.
حي) (01 املقر االجتماعي عقار رقم)
 H8-(8 فونتي) تصراوت  فونتي عمارة 

بنسركاو غكادير.
تسيير اإلستغالل) أرض الشركة:)
والصالحي) والصناعي  التجاري 

للخدمات املدنية و العسكرية.)
سنة من تاريخ) (99 مدة الشركة:)
تسجيل الشركة في السجل التجاري.
التسيير:)تسير الشركة من طرف

السيد سعيد خصي�شي،)من مواليد)
شارع) تارودانت،) (1979 يناير) (01

الجوالن رقم)0)حي املسيرة غكادير.
السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

الى)1))دجنبر.
تم تسجيل الشركة بأكادير تحت)

رقم)15))5
املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
اأس31) (05 في) بأكادير  التجارية 

))0))تحت رقم) 1 117.
152 P

STE PIZZA TECK
 SARL AU 

تأسي3 شركة
 09 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
يونيو))0))،)تم تأسي3 شركة ذات)
شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد باملميزات التالية):

 PIZZA TECK: الشركة) تسمية 
 .SARL AU

مبلغ راس املال):)100.000درهم)
الريمش،) خالد  السيد  الشركاء:)
إنشادن) (1979 يونيو) (08 من مواليد)
مقيم بحي تيليال) غشتوكة آيت باها،)

رقم)86))غكادير.
شارع) ((7 رقم) (: االجتماعي) املقر 

كرسيصي حي السالم غكادير.
(، فالون شاي) (: الشركة) أرض 

م1عم،)بيتزيريا.)
سنة من تاريخ) (99 مدة الشركة:)
تسجيل الشركة في السجل التجاري.

تسير الشركة من طرف) التسيير:)
مواليد) من  الريمش،) خالد  السيد 
غشتوكة) إنشادن  (1979 يونيو) (08
 (86 آيت باها،)مقيم بحي تيليال رقم)

غكادير.
السنة االجتماعية:)من فاتح يناير)

الى)1))دجنبر.
تم تسجيل الشركة بأكادير تحت)

رقم)57 )5.
املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
غأس31) (05 في) بأكادير  التجارية 

))0))تحت رقم)87 117.
153 P

 STE AIRZO
 SARL

تأسي3 شركة
 (0 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم تأسي3 شركة ذات) يوليو))0)،)
املميزات) ذات  املحدودة  املسؤولية 

التالية):
 .AIRZO(:(تسمية الشركة

مبلغ راس املال):)100.000)درهم)
حرير،) يوسف  السيد  الشركاء:)
من مواليد)1 /09/ 1999تارودانت،)
إيسن) لحمري  غركانت  بدوار  مقيم 

غوالد تايمة.
,)من مواليد) السيد يون3 غوزات)
مقيم بحي) تارودانت,) ((8/09/1989
تيكوين) (176 الشقة) ( 5 غدرارالعمارة)

غكادير.
رقم) التجزغة  (: االجتماعي) املقر 

618))الحي املحمدي غكادير.
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فالة) إستغالل  الشركة:) أرض 
األحداث. الصيديو.تنظيم  أللعاب 
معدات) وتركيب  إفالح  شراء) بيع 

الحاسوب.
99)سنة من تاريخ) (: مدة الشركة)
تسجيل الشركة في السجل التجاري.
التسيير:)تسير الشركة من طرف

من مواليد) السيد يوسف حرير،)
مقيم) تارودانت،) (1999/09/1(
بدوارغركانت لحمري إيسن غوالد تايمة
السنة االجتماعية:)من فاتح يناير)

الى)1))دجنبر.
ذات) الشركة  تسجيل  تم 
املسؤولية املحدودة بأكادير تحت رقم)

 . 5((07
املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
غأس31) (05 بأكاديرفي) التجارية 

))0))تحت رقم)08 117 . 
154 P

 STE NANOSUN
SARL

 تأسي3 شركة
 18 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم تأسي3 شركة ذات) يوليو))0)،)
املميزات) ذات  املحدودة  املسؤولية 

التالية):
 . NANOSUN:(تسمية الشركة
مبلغ راس املال):)100.000درهم)

الشركاء):
من) السيد عبد العزيز ابو املجد،)
مواليد)1959/)0/)1)الدار البيضاء،)
الحي) (07 مقيم بشارع الخرطوم رقم)

السويسري غكادير.
املسؤولية) ذات  (VIVAS شركة)
رقم) التجاري  السجل  املحدودة 
)))شارع طارق) و الكائنة ب) ((9((5

ابن زياد الحي الصناعي غكادير.
 ( رقم) عقار  (: االجتماعي) املقر 
)))شارع طارق ابن زياد) املكتب رقم)

الحي الصناعي غكادير.
الصناعات) الشركة:) أرض 

التحويلية.)
99)سنة من تاريخ) (: مدة الشركة)
تسجيل الشركة في السجل التجاري.

تسير الشركة من طرف) التسيير:)
مقيم) (، السيد عبد العزيزابو املجد)
الحي) (07 رقم) الخرطوم  بشارع 

السويسري غكادير.
السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

الى)1))دجنبر.
ذات) الشركة  تسجيل  تم 
املسؤولية املحدودة بأكادير تحت رقم)

. 5((09
املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
غأس31) (05 بأكاديرفي) التجارية 

))0))تحت رقم)09 117. 
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شركة انستيتي انتيغناسيونال 
دو صونطي بريفي

ش.م.م بشريك وحيد
برغسمال قدره 100.000.00 درهم 
مكتب رقم 01 ال1ابق األول تجزئة 

فضية شارع الحسن األول حي 
الداخلة اكادير 

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (
))0))تمت فياأة) يوليو) (08 بتاريخ)
ذات) لشركة  األسا�شي  القانون 
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص التالية):)
الغرض االجتماعي):)

)-)مدرسة حرة للتكوين املنهي).)
انستيتي) شركة  (: التسمية) (
بريصي) فون1ي  دو  انتيغناسيونال 

ش.م.م بشريك وحيد)
 01 مكتب رقم) (: املقر االجتماعي) (
شارع) فضية  تجزئة  األول  ال1ابق 

الحسن األول حي الداخلة اكادير
)املدة):)حددت في)99)سنة)

الرغسمال والحصص االجتماعية):)
حدد الرغسمال في.00 100.000)درهم)
اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
موزعة) درهم للواحدة،) (100 بقيمة)

كاألتي):)
*سعد البرودي)1000)حصة).

من) مسيرة  الشركة  (: التسيير)
طرف الشريك الوحيد السيد سعد)
البرودي ملدة أير محدودة و يعود له)
كل من التوقيعين البنكي و االجتماعي

 15 توزع حسب الصصل) (: األرباح)
من القانون األسا�شي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
(: رقم) عدد  تحت  باكادير  التجارية 
))0)/11 117)بتاريخ)10)غأس31)

.(0((
مقت1ف قصد اإلشهار)
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»IMPRIMERIE TAZRZIT«
تأسي3 شركة

I-)بناء)على عقد عرفي حرر بتزنيت)
بتاريخ)01)غأس31)))0)،)تم وضع)
القوانين األساسية لشركة محدودة)
املسؤولية وذات الخصائص التالية):)
 IMPRIMERIE« (: التسمية)

.»TAZRZIT
-)الهدف):)طباعة م1بعية.

تاجر غجهزة الكمبيوتر.
تاجر مستلزمات املكاتب.

مصاوض.)
مكرر) ((( رقم) (: املقر االجتماعي) (-

 0)تجزئة اليوسصية) )تيزنيت.
في) حدد  (: الرغسمال االجتماعي) (-
إلى) مقسم  درهم،) (100.000 مبلغ)
1000)حصة اجتماعية ب)100)درهم)

للحصة.)موزعة على النحو التالي)):)
الخضر عبدهللا))):)500)حصة.

لعابيد محمد))):)500)حصة.
من) الشركة  ستسير  (: التسيير) (-
طرف السيد لعابيد محمد ملدة أير)

محدودة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة) (-II
غأس31) (1( االبتدائية تيزنيت يوم)

))0))تحت عدد)))0)/)5). 
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 STE WEST HOME
SARL

رغسمالها : 100.000 درهم.
مقرها االجتماعي : رقم )6 زنقة 810 

بلوك 08 الحي املحمدي اكادير
تأسي3 شركة

محرر) عرفي  عقد  بموجب  (- (1
تأسي3) تم  ((0(( يوليو) (18 بتاريخ)
ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

املميزات التالية)):)

 WEST« شركة) (: التسمية)

ش.م.م) هوم«) »ويست  (»HOME

-الهدف):)-)وكالة عقارية
زنقة   6( رقم   : االجتماعي) املقر 

810 بلوك 08 الحي املحمدي اكادير.
((: االجتماعي) املال  رغس 

إلى) مجزغ  درهم  (100.000,00

درهم) (100 فئة) من  1000حصة 

للحصة الواحدة موزعة على النحو)

التالي):))

)السيد محمد سالة):)500)حصة

 500 (: موضعي) رضوان  السيد 

حصة

التسيير):)يسير الشركة السيدان.)

محمد سالة ورضوان موضعي ملدة)

أير محدودة.
اإلداري) املشترك  التوقيع  تخويل 

للمسيران رضوان موضعي) البنكي  و 

ومحمد سالة

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

آخر ديسمبر من كل سنة.

لهذا) القانوني  اإليداع  وتم  (- ((

هيئة) لدى  الضبط  بكتابة  العقد 

تحت) باكادير  التجارية  املحكمة 
التجاري السجل  و   رقم0 1180)

غأس31) (16 بتاريخ) (5(507 رقم)

.(0((
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STE S K OTHER
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

املساهم الوحيد

تأسي3
 0( في) املؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة) تأسي3  ))0).تم  غأس31)

املساهم) محدودة  مسؤولية  ذات 

الوحيد بالخصائص التالية)):)

 STE S K OTHER SARL(:((االسم

AU

البقالة) جميع  شراء) (: الهدف))

واألأذية) التجميل  ومستحضرات 

العامة وملحقات الهاتف واالتصاالت
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مثل) القريبة،) الخدمات  وجميع 

التصويرية) والنسخ  الصاك3 

والوسائط املتعددة لإلنترنت وجميع)

وتجارة) الصلة،) ذات  األنش1ة 

التجزئة والجملة.
 100000.00 (: رغسمال املجموعة)

درهم.

اسماعيل) (: التوقيع) و  التسيير 

كابوس

املقر االجتماعي بلوك )محل رقم1 
زنقة مكناس حي الصناعي،)غكادير.)

املدة)):)99)سنة

تم اإليداع القانوني في باملحكمة)

 15 بتاريخ) غكادير،) ب  التجارية 

غأس31)))0))تحت رقم)))1180.
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STE TOP ESSBAAI
»SARL A.U«

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة
 09 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تأسي3 شركة) تم  ((0(( غأس31)

ذات املسؤولية املحدودة من شريك)

وحيد املميزات التالية):)

 STE TOP ESSBAAI( (: التسمية)

»»SARL A.U
زنقة) (17 الرقم) (: املقر االجتماعي)

الشيخ محمد االأضف،)طان1ان.

درهم) (100.000,00 (: الرغسمال)

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

100,00)درهم.

الهدف):)مقاول االشغال العمومية

االستيراد والتصدير.)

الشريك الوحيد):)املؤدن يوسف،)

غأس31) ((8 بتاريخ) مزداد  مغربي،)

رقم) ب.ت.و  ب1ان1ان،) (1981

.JF(7911

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كل) ((1 يناير و تنتهي في)

سنة

:)تسير الشركة حاليا من) التسيير)

طرف):)

أير) ملدة  يوسف  املؤدن  السيد 

محددة.

باملحكمة) تم  (: التجاري) السجل 
 16 بتاريخ) ب1ان1ان  االبتدائية 

غأس31)))0))تحت رقم)7077.
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 KARAMIA MAROC شركة
SARL

 اإلشهار القانوني
املحرر) العرفي  العقد  بمقت�شى  (
شركاء) قرر  ((0(( ماي) ((1 بتاريخ)
KARAMIA MAROC SARL شركة)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
100000,00درهم و الكائن) رغسمالها)
 06 رقم) توطين  (: االجتماعي) مقرها 
عمارة غريحا تجزئة البوخاري الدشيرة)

انزكان
الحل املبكر للشركة و ذلك من) (

تاريخه و بالتالي تصصيتها وديا.
كما تم تعيين السيد عبد الرحمان)

خلوق مصصي للشركة).
بالعنوان) التصصية  مقر  حدد 
عمارة اريحا) (06 توطين رقم) (: التالي)
تجزئة البوخاري الدشيرة انزكان و إلى)
هذا العنوان ترسل جميع الوثائق و)

الكتابات املتعلقة بالتصصية
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان)
بتاريخ))1)غأس31)))0))تحت رقم)

.155(
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OBG CONSULTING 
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رغسمالها 00.000 1درھم

حل الشركة
القرارات) محضر  بمقت�شى 
بتاريخ05   الصادرة  االستثنائية 
املساهمين) قرر  (،(0(( غأس31)

مايلي):)
للشركة) لألوان  سابق  حل 

وتصصيتها.
سونيا) لينا  السيدة  تعيين 

أوميزكمصف للشركة
باملقر) التصصية  مقر  وتحديد 
االجتماعي للشركة العمارة رقم67)) 

ال1ابق االول الشارع) (( املكتب رقم)
الدار البيضاء)الحي املحمدي اكادير

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بأكاديرتاريخ)11غأس31))0))تحت)

رقم118019.
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 MARAGHIM IMPORT
EXPORT
SARL

 اإلشهار القانوني
املحرر) العرفي  العقد  بمقت�شى 
شركاء) قرر  ((0(( يوليو) ((0 بتاريخ)
 MARAGHIM IMPORT شركة)
ذات) شركة  (EXPORT SARL
رغسمالها) محدودة  مسؤولية 
مقرها) الكائن  و  درهم  (100000,00
تجمع) (1 زنقة) ( 9 رقم) (: االجتماعي)

اريزي السعادة ايت ملول
الحل املبكر للشركة و ذلك من) (

تاريخه و بالتالي تصصيتها وديا.
بنسسكال) السيد  تعيين  تم  كما 

حسن مصصي للشركة).
حدد مقر التصصية بالعنوان التالي)
:)رقم)9 )زنقة)1)تجمع اريزي السعادة)
ايت ملول و إلى هذا العنوان ترسل)
املتعلقة) الكتابات  و  الوثائق  جميع 

بالتصصية
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان)
بتاريخ)11)غأس31)))0))تحت رقم)

.15 7
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 SOCIETE SERVICES SLIM 
SARL

العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
حيث) ((0(( يونيو) ((0 في) املنعقد 
بشركة») تغييرات  بموجبهاحدات  تم 
SERVICES SLIM «SARL)شركة ذات)

مسؤولية محدودة رغسمالها
50.000)درهم و مقرها االجتماعي))
ملحق إقامة الخوارزمي)   ((1 رقم) (:
اتصق) حيت  الولصاتيليالغكادير  شارع 

على مايالي):)

الصسخ غالستباقي للشركة.

فاتحمصصي) غنجار  السيد  تعيين 

الشركة.

كمقر) الشركة  مقر  تعيين 

للتصصية.

ٱكاديرتم) التجارية  املحكمة 

اإليداع القانوني باملحكمة في يوم)10 

غأس31)))0))تحث رقم) 11717.
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شــركة »رغوالر ترانسبور  «
حل الشركة –اعتماد التصصية 

الودية –تعيين مصف –تحديد مقر 
التصصية.

 01 :)على اثر مداوالتها بتاريخ) غوال)

العام) الجمع  قرر  (((0( غأس31)

رأوالر) شركة  لشركاء) العادية  أير 

مسؤولية) ذات  شركة  (( ترانسبور)

برغسمال) واحد  بمساهم  محدودة 

100.000.00)مقرها االجتماعي شارع)

الصرابي ب)9)شقة رقم)1)حي الداخلة)

غكادير،)مقيدة بالسجل التجاري لدى)

املحكمة التجارية باكادير تحت عدد)

515)))ما يلي):)

الدراسة و املصادقة على تقريرا) (

ملسير املتعلق بحل الشركة و تصصيتها)

الودية).

حل الشركة بصصة مبكرة ابتداء)

من)01)غأس31))0)) 

التصصية) طور  في  الشركة  وضع 

الودية).

السيد) الشركة  مصصي  تعيين  (

رقم) الحامل  و  عبداإلله،) بادي 

.BX8(15(9(الب1اقة الوطنية

)تحديد سل1ات املصصي.

باملقر) التصصية  مقر  تحديد 

شقة) (9 الصرابي ب) االجتماعي شارع 
رقم)1)حي الداخلة غكادير.)

تم انجاز اإليداع القانوني) (: ثانيا)

التجارية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

بتاريخ) (117 1( عدد) تحت  باكادير 

10)غأس31)))0).
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STE UNIVERSAL ANZI
 SARL AU

بمقت�شى الجمع العام اإلسثنائي)
 STE UNIVERSAL ANZI لشركة)
يوليو) ((( املنعقد بتاريخ) (SARL AU
املسؤولية) محدودة  شركة  ((0((
رغسمالها) الوحيد  الشريك  ذات 

100.000,00)درهم.
درب) رقم) )) (: مقرها االجتماعي)

اعمان تيزنيت.
)قرر ما يلي):)

-)املوافقة على الحسابات لتصصية)
الشركة وإبراء)الذمة للمصصي.)

اإليداع القانوني وضع باملحكمة) (
رقم) 5)  تحت  بتيزنيت  االبتدائية 

بتاريخ)))0))غأس31)16 .
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BIDABER NEGOCE
SARL

 إعـــالن قانــوني
املؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شي 
بتاريخ)8))يوليو)))0))بانزكان قررت)
الجمعية العامة االستثنائية لشركة)
 BIDABER NEGOCE SARL

مايلي)):)
إأالق و تصصية كاملة للشركة.

تصريغ اإلدارة إلى املصصي)
)تم اإليداع القانوني لدي املحكمة)
غأس31) (15 في) انزكان  االبتدائية 

))0))تحت رقم)156 .
167 P

 STE IRAQI MEDICAL
PROMO

ICE  : 001605220000018
تصويت حصص- التسير و التوقيع 

اإلجتماعي
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
يوليو) (06 بتاريخ) اإلستتنائي ألشركاء)
الشركة املسماة) قرر الشركاء) ((0((
شركة) (IRAQI MEDICAL PROMO
رغسمالها) ذات املسؤولية املحدودة،)

100.000)درهم،)ما يلي):)

الشريكان) قرر  (: تصويت حصص)

رضا) عراقي  و  هشام  عراقي  السيد 

تصويت)700)حصة الى السيد دادوش)

حسن بقيمة)100)درهم لكل منهما.)

:)تقرر الجمعية غن تعهد،) التسير)

)1)من النظام األسا�شي) وفقا للمادة)

للشركة،)لصترة أير محدودة من تاريخ)

بإدارة شركة) هذا القرار االستثنائي،)

»إلى) (IRAQI MEDICAL PROMO

السيد دادوش حسن.)

التوقيع اإلجتماعي)):)غع1ى الجمع)

العام اإلستتنائي التوقيع االجتماعي)

بإسم) للعمل  حسن  دادوش  للسيد 

الشركة و إشراكه في كل التوقيعات)

املتعلقة بالشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني)) اإليداع 

القانوني لدى كتابة الضبط باملحكمة)

09)غأس31) التجارية باكادير بتاريخ)

))0))تحت عدد)6))117.
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STE NAFTAPLAST
شركة دات املسؤولية املحدودة 
رغسماها 000.000.00.) درهم

مقرها االجتماعي :  )KM ال1ريق 
الرئيسية ازرو ايت ملول

الغير) العام  الجمع  بمقت�شى 
العادي بتاريخ)01)يوليو)))0)،)تقرر)

ما يلي
اضرضور) للسيد  األسهم  تصويت 

لحسن والسيد اضرضور إسماعيل)

من طرف السيد اضرضور الحسين).

تقديم االستقالة من طرف السيد)

اضرضور يوسف

لحسن) اضرضور  السيد  تعيين 

مسيرا للشركة.

(: للشركة) التجاري  االسم  تغيير  (

 STE PUREPLAST* الجديد) االسم 

**

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

 (0(( غأس31) (11 بتاريخ) بانزكان،)

تحت رقم)  15  
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 LA MICHELINE شركة

 TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة«

مقرهااالجتماعي : رقم 1/59 

مؤسسة الحسن الثاني شارع محمد 

الخام3 غكادير 

الجمع) محضر  بمقت�شى 

بتاريخ املنعقد  الغيرالعادي   العام 

)))فبراير)))0))تقرر ما يلي):)

اجتماعية) حصة  ((.000 تصويت)

سو�شي) السيدرشيد  طرف  من 

ابراهيمي لصائدة السيد عادل الحيمر)

و السيد بوعالم الحسان؛

سو�شي) رشيد  السيد  استقالة 

ابراهيمي كمسير للشركة)؛

بوعالم) السيد  السيد  تعيين 

الحسان كمسيرللشركة؛

التوقيع االجتماعي؛

تحيين النظام األسا�شي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بأكاديرتحت عدد)8 1097)بتاريخ)11 

ماي)))0).
املسير
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SOUTH PHARMA
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

رغسمالها 100.000,00 درهم

حي الهناء رقم 1) الدراركة اكادير

فادق) ((0(( يوليو) (18 بتاريخ)

 SOUTH لشركة) الوحيد  الشريك 

PHARMA)ما يلي):)

تصويت السيد بن علي محمد) (/1

في) يملكها  التي  الحصص  ملجموع 

اجتماعية) حصة  (500 غي) الشركة 

غعملو) الرفيق  عبد  السيد  لصالح 

الحصص) مجموع  بذلك  ليصبح 

لرغسمال) املكونة  حصة)) )غلف  اي)

الوحيد) الشريك  ملكية  في  الشركة 

السيد عبد الرفيق غعملو.

تغيير تسمية الشركة لتصبح) (/(

من) (
ً
بدال (»(PROMO SOUTH «

» SOUTH  PHARMA «

ملزاولة) الشركة  هدف  تغيير  (/(  

األنش1ة التالية):)

التوزيع) (- التصدير) (- *االستيراد)

والتسويق بالجملة و)/)غو بالتقسيط)

ملا يلي):)

مستحضرات التجميل ومنتجات)

النظافة.

-األجهزة) الغذائية) املكمالت 

ال1بية.

املبيدات الحيوية.

في) املستخدمة  الكواشف 

التشخيص في املختبر.

االستهالكية) واملواد  الكواشف 

ملختبرات التحاليل ال1بية.

املستلزمات ال1بية وشبه ال1بية.

والجراحية) ال1بية  املعدات 

وكذلك البضائع واملواد املتنوعة.

*الت1وير ال1بي.

وحلول) املعدات  وبيع  *شراء)

تكنولوجيا املعلومات.

*جميع األنش1ة والخدمات ذات)

فلة ملا سبق.

املعامالت) جميع  عام،) وبشكل 

والصناعية) والتجارية  املالية 

مباشر) بشكل  املتعلقة  والعقارية 

املذكورة) باألنش1ة  مباشر  أير  غو 

غعاله غو التي يحتمل غن تعزز ت1وير)

الشركة.

القانون) فياأة  /إعادة  ( 

األساس للشركة غخدا بعين االعتبار)

التعديالت السالصة الذكر.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية باكادير بتاريخ) 0)غأس31)

))0))تحت رقم)116919.
لالستخالص والبيان

املسير
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16139 الجريدة الرسميةعدد)1)57 - ))فصر)   1 )1))غأس31)))0)) 

SKYSOUS
 شركة دات مسؤولية محدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 9 1 
جنان الزنب وحة باب الخمي3 

فندوق البريد رقم 007) تارودانت
تصويت حصص.

استقالة مسير الشركة.
تعيين مسير جديد للشركة.

تحيين النظام األسا�شي.
رقم التقييد في السجل التجاري)

.7981
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
تمت) يونيو))0)) من  (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
*تصويت السيد احمد بنجدي)50 
حصة اجتماعية من غفل)50)حصة)
بتاريخ) السيدحسن حمداني  لصائدة 

18)يونيو)))0).
تصويت السيد مص1صى عبدو)50 
حصة اجتماعية من غفل)50)حصة)
بتاريخ) السيدحسن حمداني  لصائدة 

18)من يونيو)))0).
تصويت السيد اسماعيل اوعي�شى)
 50 غفل) من  اجتماعية  حصة  (50
السيدحسن حمداني) لصائدة  حصة 

بتاريخ)18)من يونيو)))0)
السيد) الشركة  مسير  استقالة 

احمد بنجدي.
حمداني) حسن  السيد  تعيين 
لقبول) تبعا  للشركة  جديد  كمسير 

استقالة املسير.
تحيين النظام األسا�شي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بتارودانت  االبتدائية 
10غأس31))0))تحت رقم)500.
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SETRANCO
SARL

س.ت : 501  تارودانت
تصويت حصص

الزيادة في رغسمال الشركة
تعيين املسير

 05 في) املؤرخ  املحضر  بمقت�شى 
تقرر) تايمة،) بأوالد  ((0(( غأس31)

ما يلي):)

الصمد،) عبد  بداع  السيد  فوت 

500)حصة من فئة)100)درهم،)التي)

يمتلكها،)للسيد بداع محمد.

نقدا) الشركة  رغسمال  في  الزيادة 

بإفدار)9000)حصة جديدة من فئة)

ليرتصع رغسمال الشركة) درهـــم،) (100

 1.000.000 درهم إلى) (100.000 من)

السيد بداع) نقدا  حررها  درهم،)

محمد،)900.000)درهم.

املكونة) حصة  (10.000 حررت)

لرغسمال الشركة في اسم السيد بداع)

محمد.

قبل الجمع استقالة السيد بداع)

التسيير،) مهمة  من  الصمد،) عبد 

مسير) محمد،) بداع  السيد  وتعيين 

وحيد للشركة ملدة أير محدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

غأس31) (10 بتاريخ) بتارودانت 

))0))تحت رقم)99 .
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شركة رولي س م س
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد

رغس مالهــا : 100.000 درهــم

املقر االجتمــاعي : حي ادرار اقامة دارنا 

مبنى 1 شقة  16) تيكوين اكادير 

ICE  : 002898395000025

املؤرخ) العرفي  العقد  بمقت�شى 

 5(0 تم تصويت) ((0(( يوليو) ((6 ب)

من) مروان  الدحماني  للسيد  حصة 

رغسمال الشركة الى السيدة ببلغاش)

سعدية.

الشركــة) تسيــر  (: الشركــة) تسييـــر 

سعدية) ببلغاش  السيدة  طرف  مـن 

ملدة أير محدودة.

بكـتـابة) القانوني  اإليداع  تــم 

الضبط باملحكمــة باملحكمــة التجارية)

تحت) ((0(( ( غأس31) كادير09) با 

رقـم)98)117.
بمثابة مقت1ف و بيــان)
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STE SWEETLOG
 SARL AU

 شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد 

مقرها اإلجتماعي  : املحل رقم ) دوار 
الحجاج الخنافيف اوالد تايمة. 

السجل التجاري رقم 7)79 
تارودانت

ملحضر) عرفي  عقد  بمقت�شى  (
لشركة) العادية  الغير  العامة  الجمع 
بتاريخ) )  (SWEETLOG SARL AU
والترا�شي) االتصاق  تم  ((0(( يونيو)

على مايلي):)
ايت) نسرين  السيدة  تصويت  (-
حصة اجتماعية من) (1000 البتول))
السيد) لصائدة  حصة  (1000 غفل)

الحسن بافور.
بافور) الحسن  السيد  تعيين  (-

كمسير جديد لشركة.
استقالة مسير الشركة السيدة) (-

نسرين ايت البتول.))
تحويل املقر االجتماعي للشركة) (-
ايعزة) ايت  السابق  العنوان  من 
إلى) تارودانت  ايعزة  ايت  القديمة 
دوار) (( رقم) املحل  الحالي  العنوان 

الحجاج الخنافيف اوالد تايمة).
-)تحيين النظام األسا�شي للشركة.)
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
تحت ((( يوليو)  لتارودانت))0))

رقم)69 .
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CSI PROMO
Sarl

شركة ذات مسؤولية محدودة 
برغسمال : 100.000.00 درهــم

املقر الرئي�شي : اكاديرشارع القا�شي 
عياض عمارة ياسمين ب1 ال1ابق 7 

رقم )  اكادير 
تم تسجيل الشركة بالسجل 

التجاري بأكاديرتحت رقم)807) 
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

بتاريخ)08)يوليو))0)،)تقررمايلي):)

من) االجتماعية  الحصص  بيع 
لصائدة) إد�شي  غحمد  السيد  طرف 

السيد غحمد شكري السباعي.
إستقالة املسير غحمد إد�شي.

للشركة) القانوني  الشكل  تحول 
إلى) املسؤولية  محدودة  شركة  من 

شركة ذات شريك وحيد
جديد) غسا�شي  نظام  إعتماد 

للشركة.
املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
غأس31) بأكاديرفي05) التجارية 

))0))تحت رقم)0)1158.
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املكتب العام للحسابات واالستشارات

الرقم)16)شارع)9))فبراير تالبرجت غكادير

الهاتف)):)05 5) )1 98 09

شركة » مركز الجنوب للتوزيع«
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

رغسمالها 00.000  درهم
 مقرها االجتماعي : 

طريق تزنيت إحشاش سيدي بيبي 
الشتوكة

املنعقد) العام  الجمع  إن  (- ((1
بتاريخ)19)يوليو)))0)،)قرر ما يلي):)

إنتقال األ سهم)؛
فالحية التوقيع)؛

باإلجراءات) القيام  فالحية 
القانونية.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- (((
اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
 (0(( غأس31) (10 بتاريخ) إلنزكان 

تحت عدد)7)15.
مقت1ف للنشر و البيان
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SOUSS GAZON
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

برغسمال : 1.000.000 درهــم
املقر الرئي�شي : مزرعة فوزي دوار 

السوالم آيت عميرة إنزكان
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
التجاري بإنزكان تحت رقم577)1.

العادي) العام  الجمع  بمقت�شى 
بتاريخ08)يوليو))0)،)تقررمايلي):)



عدد)1)57 - ))فصر)   1 )1))غأس31)))0))الجريدة الرسمية   16140

زيادة في رغس مال الشركة بما قدره)
 1.000.000 من) لرفعه  ((.000.000
بخلق) درهم  ((.000.000 إلى) درهم 
 100 بقيمة) جديدة  حصة  ((0.000
درهم للواحدةوذلك عن طريق دمج)
املنقولة من حسابات شركة) املبالغ 

ك.ب.غ هولدينغ.
تغيير القانون األسا�شي.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
في05غأس31) بإنزكان  اإلبتدائية 

))0))تحت رقم)1515.
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» JOULAIBIBE T-D-N « شركة
بتاريخ مداوالت  على  بناء) (- (I   
العام) الجمع  قرر  (،(0(( يونيو) ((0
 JOULAIBIBE«(لشركة االستثنائي 
T-D-N  « SARL AU،مقرها)
تجزئة) مكرر  (( 1 رقم) االجتماعي 
افني،) سيدي  لالمريم  حي  املسيرة 

ما يلي):)
اثر) األساسية  القوانين  تحيين 
من) الشركة  رغسمال  في  الزيادة 
 500.000.00 إلى) درهم  (50.000.00
 100 مالية قدرها) بمساهمة  درهم،)

درهم للسهم.
إلى) االجتماعي  املقر  تحويل 
ص.ب) تيوأزة  جماعة  »دواربوتوأا 

رقم)76)سيدي افني«
 II)-)تم اإليداع القانوني باملحكمة)
يوليو) (05 يوم) بتيزنيت  االبتدائية 

))0))تحت عدد)09)/))0).
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL((:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

AGADIR

 TEL((:(06.11.82.46.25(/(FIX((:

05.(8.((.(8.68

EMAIL((:(samifisc@gmail.com

STE ELIK ADVENTURE
األسا�شي) القانون  بمقت�شى 
تأسي3) تم  (،(0(( يوليو) بتاريخ9))

شركة محدودة املسؤولية.)

-)زيادة رغس املال من)100.000.00 
إلى)800.000.00.

-اإلمضاء)و التسيير للسيدة إكرام)
الغالي.)

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع  (
تاريخ ب  انزكان   االبتدائية 
16)غأس31)))0))تحت رقم)1568. 
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STE GATEAU DORE
SARL AU
AGADIR

إعالن عن تغيير
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
1)0))تم االتصاق على 15)يونيو)  يوم)

ما يلي):
-)تحويل مقر الشركة الى العنوان)
تتمة) ((6 ايمي وادار كيلومتر) (: التالي)

مخيم اطلنتيكا بارك اكادير.
-اعتماد عالمة تجارية في شهادة)

 L’ASSIETTE DU JOUR(سلبية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  (
 07/09/(0(1 يوم) اكادير  التجارية 

تحت رقم)51)106.
P مكرر 180

 SOCIETE OXIGENE DE
SOUSS
SARL

 SIEGE(SOCIAL : C/O(STE 
 SOUSS(PLACO(N 272 AL
 HOUDA AIT MELLOUL
RC 24021 INEZGANE

اإلشهار القانوني
االجتماع منعقدا بتاريخ)01)يوليو)

))0))تحت املوافقة على ما يلي):
1)نقل املقر االجتماعي إلى)

شارع سيدي محند)-)النهضة رقم)
0)66)تمسية ايت ملول)

تعيين السيد بنشيخ شصيق) (– ((
املسير لشركة ملدة أير محدودة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 
رقم) تحت  ((0(( غأس31)

.1 90/(0((
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societe DARIDAR

SARL 

العام) الجمع  مداولة  بمقت�شى 

اكتوبر) ((( االستثنائي املؤرخ بتاريخ)

.(0(1

 (00 000 لشركة والتي رغسمالها)

البركة) عمارة  برقم) ) الكائنة  درهم 

الحي الصناعي تيزنيت تقرر مايلي):)

للشركة) االجتماعي  املقر  تغيير  (-

من الرقم)99)تجزئة النهضة)1)تيزنيت)

ليصبح ابتداء)من هدا اليوم الرقم)  

عمارة البركة الحي الصناعي تيزنيت.

تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة)

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

 (0(1 ديسمبر) ((9 بتاريخ) تيزنيت 

تحت رقم)891.
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 SOCIETE » THE 

 » TRANSPORT COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رغسمال الشركة 100.000.00 درهم

 D52, RESIDENCES املقر االجتماعي

 TALBORJT- BD(CHEIKH(SAADI

-TALBORJT AGADIR

 السجل التجاري 9 6))

العادي) الغير  العام  الجمع  إن 

املنعقد بتاريخ))))يونيو)))0))والذي)

 (7 بتاريخ) باكادير  محضره  سجل 

يوليو)))0))قرر الشركاء)ما يلي):

املشترك) بالتوقيع  الشركة  تلتزم 

لكل من):)

والسيد) مستور  محمد  السيد 

سليم مستور.

تم إنجازه لدى) اإليداع القانـوني،)

كتابة الضبط باملحكمة التجارية يوم)

)))ماي)019))تحـت رقم)75 1.
)من غجل النشر والبيان)
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 » SOCIETE » SOUSS UP
S.A.R.L

 AU(CAPITAL(DE 100.000,00
Dhs

 SIEGE(SOCIAL 1 PLACE(EL
 BARID EL KRIMA CR ARBAA

SAHEL TIZNIT
 (9 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

يونيو)))0)،)تقرر مايلي):)
إقرار التسيير و اإلمضاء)القانونيين.
تحبين القانون األسا�شي للشركة)

بعد عدة تغييرات قانونية.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
املحكمة) هيئة  لدى  الضبط 
بتاريخ1)  االبتدائية بتزنيث رقم9)))
 08 (: في) بتزنيث  حرر  ((0(( يوليو)

غأس31)))0)
عـن الـمسـيـر
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 STE GRENE AMAN :  شركة
SARL

بتاريخ) محرر  محضر  بمقت�شى 
العام) الجمع  قرر  ((0(1 نونبر) ((6
مسؤولية) ذات  لشركة  االستثنائي 
GRENE AMAN SARL  محدودة)

ما يلي):)
-)توسيع أرض الشركة):)مصبنة.
باملحكمة تم  (: القانوني)  اإليداع 
بتاريخ) انزكان  االبتدائية 
،(0(1 ديسمبر) (16 

تحت رقم681).
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 societe TOPSUD TRAVAUX
sarl

العام) الجمع  مداولة  بمقت�شى 
االستثنائي املؤرخ بتاريخ)))غأس31)
  9 برقم) الكائنة  للشركة  ((0((

تجزئة اسكا)))تيزنيت.
بعد وفاة املرحوم الهاشم تكسري)
الورثة) بين  حصصه  تقسيم  تم 

كالتالي):)
مينة ازوليل5.00)1)حصة

 (16.67 تكسري) عبدالكريم 
حصة
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يون3 تكسري)16.67))حصة
اميمة تكسري))).108)حصة

ابراهيم تكسري)166.67)حصة
يامنة بنحيا)166.67)حصة

تكسري) حسن  السيد  تعيين  تم 
كامل) تحمله  مع  للشركة  كمسير 
الصالحيات حسب القانون األسا�شي)

للشركة
-)تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة)
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
 (0(( غأس31) (05 بتاريخ) تيزنيت 

تحت رقم)50).
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GO IMPRIMERIE
SARL AU

إستثنائي) عام  جمع  بمقت�شى 
غأس31) (16 بتاريخ) الرباط  حررفي 
 GO الشركة) شريك  قرر  ((0((
شريك) ذات  ش.م.م  (IMPRIMERIE

وحيد ما يلي):
السيدجهاد واكريم من) استقالة 

منصبه كمسير للشركة.
امزيكيرة) خالد  السيد  تعيين 
الوطنية) التعريف  لب1اقة  الحامل 

A79 7 8)كمسير وحيد للشركة.
القانون) )1من  املادة) تعديل 

األسا�شي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بتمارة) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
غأس31) (17 في) رقم) )87) تحت 

.(0((
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 INTERVENTION RAPIDE
SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة
رغسمالها : 100000 درهما

نقل املقر اإلجتماعي
انعقد) ((0(( يونيو) (17 بتاريخ)
لشركة) العادي  الغير  العام  الجمع 
 INTERVENTION RAPIDE
مسؤولية) ذات  شركة  (،SERVICE
 100.000 رغسمالها) محدودة،)
شارع) (15 اإلجتماعي) درهما،مقرها 
تمت) حيث  الرباط  غكدال  األب1ال 

املصادقة عل ما يلي):
 SYNDIC نقل املقر اإلجتماعي إلى)
 ROMANA GARDEN ( LOT ( 
 SALA AL JADIDA 900  RES

.ROMANA IM J SALE
من) البندين) ) فياأة  إعادة 

النظام األسا�شي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ)10)غأس31)))0))تحت رقم)

.1(7066
188 P

I.H.M
SOCIETEEN EN LIQUIDATION

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املنعقد بتارخ)16)يونيو)))0))فادق)
مسيري شركة)IHM)عل تقريراملصصي)
النهائية) التصصية  حسابات  وكذا 
 bilan( de النهائية) التركيبية  القوائم 

.clôture
وتم) للمصصي  إبراء) غع1ي  كما 
للشركة) النهائية  بالتصصية  الن1ق 

املذكورة غعاله.
بقسم) القانوني  اإليداع  تم 
السجل التجاري باملحكمة اإلبتدائية)
بالقني1رة بتاريخ)15)غأس31)))0) 

تحت عدد)95))9.
ملخص للنشر
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SOCIETE GLS WATER
إعالن

العادي) العام  الجمع  بمقت�شى 
تم) (،(0(( يونيو) ((9 بتارخ) املنعقد 
ست) ملدة  املسيرين  فالحية  تمديد 

سنوات.
املجل3) اجتماع  وبمقت�شى 
اإلداري بنص3 اليوم تم تعيين السيد)
اإلداري) للمجل3  رئيسا  فاهم  فؤاد 

للشركة.)
باملحكمة) (: القانوني) اإليداع  تم 
تحت) بالرباط  التجارية  اإلبتدائية 
7065)1)بتاريخ)10)غأس31)))0).

ملخص من غجل النشر
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MIADIAL شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
 رغسمالها: 100000.00 درهم

املقر اإلجتماعي رقم )) مجمع 
املراك�شي تابريكت سال

تأسي3
بموجب عقد عرفي تمت املصادقة)
ذات) لشركة  األسا�شي  القانون  على 
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

رغسمالها ذات الخصائص اآلتية:
 MIADIAL (: التسمية التجارية) (-

. SARL AU
ذات) شركة  القانونية  -الصصة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد).
-الهدف):)مركز طبي ألمراض الكلي)

وتصصية الدم).
العمليات) جميع  عامة  بصصة 
املرتب1ة بصصة مباشرة غو أير مباشرة)

بنشاط الشركة.
مجمع) ((( رقم) (: -املقر اإلجتماعي)

املراك�شي تابريكت سال.)
درهم) (100000.00 املال) -رغس 
 1000 إلى) مقسمة  درهم  غلف  مئة 
للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

الواحدة.
-املدة)99)سنة بعد التأسي3.)

:السيد هشام ميارة ملدة) التسيير)
أير محدودة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
اإلبتدائية بسال بتاريخ) )يوليو)))0) 

برقم س ت)07)6).
191 P

BANI HANI
تأسي3 شركة محدودة املسؤولية 

بمساهم واحد
إعالن

بالدار) عرفي  عقد  بمقت�شى 
البيضاء)بتاريخ)17)يونيو)))0))وضع)
محدودة) لشركة  األسا�شي  القانون 
املسؤولية بساهم واحد لها املميزات)

التالية):
.BANI HANI(:(التسمية

تقديم املشورة والدعم) (: الهدف)

لألفراد والشركات واملنظمات العامة)

غو الخافة.

مجال) في  واإلدارة  التسيير 

العقارات.

تدريب فردي غو جماعي من غجل)

استراتيجية) قرارات  وبناء) ت1وير 

التخاذ القرار في جميع الق1اعات.

الهندسة) وغعمال  غشغال  جميع 

املدنية.

واملواد) العقارات  بيع  شراء)

املستخدمة في إنجازها.

املدة):)99)سنة.

زنقة) (10 (: اإلجتماعي) املقر 

 5 رقم) الثالث شقة  ال1ابق  الحرية 

الدارالبيضاء.

الرغسمال):)100.000.00)درهم.

أزالن) السيدة  (: املساهمون)

السميدي)1000)حصة.

التسيير):)السيدة أزالن السميدي)

أير) ملدة  للشركة  وحيدة  مسيرة 

محدودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) البيضاء) بالدار  التجارية 

عدد)6)0)8)بتاريخ)5)يوليو)))0).
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HA AIR MAROC
SARL

D’ASSOCIE UNIQUE

إعالن
تبعا لقرار املساهم الوحيد بتاريخ)

7)يونيو)))0))تمت املوافقة على):

استقالة السيد سعيد الحرشاوي)

كمسير للشركة.

حديدو) فاطنة  السيدة  تعيين 

مسيرة للشركة ملدة أير محدودة.

تحديث القانون األسا�شي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (0 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليو)))0))تحت عدد)1880)8.

193 P
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HARCHAOUY AIR MAROC
 SARL

D’ASSOCIE UNIQUE

إعالن
تبعا لقرار املساهم الوحيد بتاريخ)

7)يونيو)))0))تمت املوافقة على):
استقالة السيد سعيد الحرشاوي)

كمسير للشركة.

حديدو) فاطنة  السيدة  تعيين 

مسيرة للشركة ملدة أير محدودة.

تحديث القانون األسا�شي للشركة. 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 7 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليو)))0))تحت عدد)0771)8.
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MHC CONCEPT
 SARL

إعالن
تبعا ملقتضيات الجمع العام الغير)

تمت) ((0(( ماي) (18 بتاريخ) العادي 

املوافقة على):

إلى) للشركة  اإلجتماعي  املقر  نقل 
0)))زنقة النسرين حي) الدارالبيضاء)

الراحة.

تحديث القانون األسا�شي للشركة. 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)))0))تحت عدد)7)86)8.
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موسيو برينت سيرفيس
شركة ذات مسؤولية محدودة
رغس مالها : 100.000.00 درهم

املقر التجاري : إقامة مروى سال 

الجديدة رسم العقاري رقم 

58/50 5 

حل الشركة
العام) الجمع  من  مقت1ف 

 (0(( غبريل) (15 بتاريخ) اإلستثنائي 

تقرر ما يلي):

غبريل) (15 من) حل الشركة ابتداء)

.(0((

الجواهري) يوسف  السيد  تعيين 

الوطنية) التعريف  لب1اقة  الحامل 

مغربية) جنسية  ذو  (A6 1 88 رقم)

)))ماي1985)بخريبكة) مزداد بتاريخ)

كمصصي ويتوفر على جميع السل1ات)

القانونية لذلك.

مقر حل محدد في محل تجاري)11 

سال) (( إقامة معمورة) عمارة رقم) )

الجديدة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع 

 (0(( ماي) (5 يوم) بسال  اإلبتدائية 

تحت رقم)8)88).

196 P

HBS RENT CARS 
 SARL AU

ش.م.م لشريك واحد

تأسي3 شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

يوليو))0)  (19 بتاريخ) بالرباط 

يوليو))0)  ((1 واملسجل بالرباط في)

لشركة) األسا�شي  القانون  إنشاء) تم 

لشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

واحد،)لها املميزات التالية:

بن) السيد  الوحيد:) –الشريك  (1

سعيد محمد هشام.

 HBS RENT CARS -)التسمية:)

SARL AU)ش.م.م لشريك واحد.

تهدف الشركة) -)أرض الشركة:)

إلى القيام في املغرب وكذلك بالخارج:

كراء)السيارات بدون سائق.

- املقر الرئي�شي:)العمارة)0))إقامة)

تانسيصت) واد  زنقة  شقة6) سلمى 

غكدال الرباط.

ابتداء) سنة  (99 الشركة:) -5مدة 

من يوم تأسيسها.

في) حدد  الشركة:) رغسمال  (6-

 1000 إلى) مقسما  درهم  (100.000

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

السيد) جميع هده األسهم في حوزة:)

بن سعيد محمد هشام.

-7)التسيير):)الشركة مسيرة إداريا)

وملدة أير محددة من طرف السيد بن)

سعيد محمد هشام.

فاتح) من  االجتماعية:) السنة  (8-

يناير إلى)1))ديسمبر.

تم تسجيل) القانوني:) اإليداع  (9-

الشركة بالسجل التجاري باملحكمة)

التجارية بالرباط يوم فاتح غأس31)

))0))تحت رقم6865)1.
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 STE.HAMID ELECTRICITE

SERVICES

SARL AU

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد

على إثر العقد العرفي الذي وقعه)

وضع) تم  غسصله،) الوحيد  الشريك 

ذات) لشركة  األساسية  القوانين 

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

والتي من خصائصها):

STE. (: اإلجتماعية) التسمية 

 HAMID ELECTRICITE SERVICES

.SARL AU

املوضوع):)مقاول تثبيت التجهيزات)

الكهربائية.

غشغال مختلصة غو البناء.

املصاوضة.

املقر اإلجتماعي):)رقم)10)زنقة)11 

حي غوسحاق خنيصرة.

املدة):)99)سنة.

درهم) (100.000.00 (: الرغسمال)

بقيمة) حصة  (1000 من) مكونة 

100درهم للحصة تعود كلها للشريك)

الوحيد السيد الصح�شي حميد.

تكلف الشريك الوحيد) (: التسيير)

بتسيير) حميد  الصح�شي  السيد 

الشركة ملدة أير محددة.

السنة املحاسبية):)من فاتح يناير)

إلى)1))ديسمبر.

باملحكمة) القانوني  اإليداع 

رقم) تحت  بخنيصرة  اإلبتدائية 

غأس31) (1( بتاريخ) ((0((/(69

))0))السجل التجاري رقم)87  .
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STE. SAPHIR GAMING
SARL

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة

الذي) العرفي  العقد  إثر  على 

تم) غسصله،) الوحيد  الشريك  وقعه 

لشركة) األساسية  القوانين  وضع 

من) والتي  محدودة  مسؤولية  ذات 

خصائصها):

STE. (: اإلجتماعية) التسمية 

.SAPHIR GAMING SARL AU

املوضوع):

استغالل قاعات غلعاب الصيديو،)

األنش1ة) تنشيط  املصاوضة،)

اإلبداعية.

تجزئة) (7( رقم) (: املقر اإلجتماعي)

النجد)))خنيصرة.

املدة):)99)سنة.

درهم) ((00.000.00 (: الرغسمال)

بقيمة) حصة  من000)) مكونة 

على) موزعة  للحصة  100درهم 

الشكل التالي):

)السيد نبيل دقاق)1600)حصة.

  00 سماوي) حصيظة  السيدة 

حصة.

التسيير):)غسند التسيير إلى السيد)

نبيل دقاق ملدة أير محددة.

)السنة املحاسبية):)من فاتح يناير)

إلى)1))ديسمبر.

القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)

تحت) بخنيصرة  اإلبتدائية  باملحكمة 

غأس31) (9 بتاريخ) ((0((/(67 رقم)

))0))السجل التجاري رقم)85  .
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ديوان األستاذ عبد محمد بوزوبع

)موثق بالرباط)

الرباط السوي�شي–)شارع الحوز-عمارة)8) 

ال1ابق األول رقم)11000-6 

HOTEL BOUREGREG 
S.A.R.L 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رغسمالها: 000.000,00.)درهم

املقر اإلجتماعي: شارع الحسن 

الثاني، زنقة الناضور الرباط

 رقم السجل التجاري :  51)1 

رقم التعريف الضريبي : 00706)) 

الضريبة املهنية):)0)7 511) 

هبة حصص إجتماعية
التوثيقي) العقد  Iبمقت�شى 

محمد) األستاذ  طرف  من  املبرم 

بتاريخ) بالرباط،) موثق  بوزوبع،)

بالرباط) ))0)،مسجل  يوليو) ((6

سجل) (، ((0(( يوليو) ((7 بتاريخ)

(،(0((00((78((0 6 اإليداع

وهب) (،( 90( (: باإلستخالص) األمر 

بلحسن،) فاطمة  السيدة  من  كل 

والسيدة) بلحسن،) ل1يصة  والسيدة 

خديجة بلحسن،)ألخيهم السيد عبد)

مجموع الحصص) الل1يف بلحسن،)

الصان) غي  يملكونها  التي  االجتماعية 

 (((( ( وعشرون) وغربعة  ومائتان 

حصة إجتماعية لكل واحدة).

 لقد تمت هبة الحصص اإلجتماعية

بمبلغ قدره ستمائة وسبعة وستون)

 667.(00,00 درهم) مائتان  و  غلف 

درهما.

7)و6)من القانون) )تم تغيير البند)

األسا�شي للشركة.

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع  (II  

التجارية) املحكمة  لدى  القانوني 

بالرباط بتاريخ فاتح غأس31)))0)،)

تحت رقم))9 6.
مقت1ف وبيان

    

األستاذ محمد بوزوبع) (
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ديوان األستاذ عبد محمد بوزوبع)
)موثق بالرباط)

الرباط السوي�شي–)شارع الحوز-عمارة)8) 
ال1ابق األول-رقم)6-11000 

شركة فومافيك 
FOMAFIG ش.م.م 

S.A.R.L 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رغسمالها: 500.000.  درهم
املقر االجتماعي: سال تابريكت 

16 شارع عتمان بن عصان ، الحي 
الصناعي

تصحيح خ1أ 
اإلعالن عن وفاة

موافقة على الدخول للشركة
توزيع جديد لرغسمال وغسهم 

الشركة
بمقت�شى محضر الجمع العام) (1
يونيو) ((7 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
محمد) األستاذ  لذى  املودع  ((0(1
شركاء) قرر  بالرباط  موثق  بوزوبع 
املحدودة) املسؤولية  ذات  الشركة 
رغسمالها) فومافيك  املسماة 
مقرها) والتي  500.000.00. درهم 
شارع) (16 تابريكت) بسال  اإلجتماعي 
ما) الصناعي  الحي  عصان  بن  عتمان 

يلي):
عند) تم  الذي  الخ1أ  تصحيح 
إبرام محضر الجمع العام اإلستثنائي)
املتعلق) ((016 )يوليو) في) املؤرخ 

بتوزيع األسهم تبعا للزيادة فيها.
إعالن عن وفاة املرحومة السيدة)
لشهادة) تبعا  فضل  علي  الخير  غم 
الوفاة الصادرة في)7))سبتمبر)018).
السيدة) املرحومة  وفاة  إعالن 
الوفاة) لشهادة  تبعا  جبور  ربيعة 

الصادرة بتاريخ) )يوليو)019).
السيد) املرحوم  وفاة  عن  إعالن 
بنعامر محمودي تبعا لشهادة الوفاة)

الصادرة بتاريخ)))ديسمبر)0)0).
من) كل  دخول  على  املوافقة 
السيدة) جابري  خديجة  السيدة 
ربيعة جابري السيدة فاطمة جابري)

السيدة) جابري  املجيد  عبد  السيد 
ل1يف جابري السيد محمد جابري)
السيد عبد هللا جابري السيدة مليكة)

جابري) سناء) السيدة  وكدى  جابري 

تبعا) جدد  شركاء) بصصتهم  للشركة 

لوفاة غمهم املرحومة السيدة ربيعة)

جبور وإيداع اإلراثة.

من) كل  دخول  على  املوافقة 

السيدة جميلة جمال الدين السيدة)

زكية) السيدة  محمودي  حورية 

محمودي) شاكر  السيد  محمودي 

السيدة ختمة محمودي وكدى السيد)

بصصتهم) للشركة  محمودي  سمير 

املرحوم) لوفاة  تبعا  جدد  شركاء)

السيد بنعامر محمدي وإيداع اإلراثة.

الشركة) لرغسمال  جديد  توزيع 

وغسهمها نقدا.
من الصانون) و7) (6 تم تغيير البند)

األسا�شي للشركة

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  القانوني 

 (0(1 ديسمبر) فاتح  بتاريخ  بسال 

تحت رقم)1068. 
مقت1ف وبيان

األستاذ محمد بوزوبع
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ديوان األستاذ عبد محمد بوزوبع)

)موثق بالرباط)

الرباط السوي�شي–)شارع الحوز-عمارة)8) 

ال1ابق األول-رقم)6-11000 

شركة فومافيك 
 FOMAFIG ش.م.م 

S.A.R.L 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رغسمالها: 500.000.  درهم

املقر االجتماعي: سال تابريكت 

16 شارع عتمان بن عصان ، الحي 

الصناعي

 هبة حصص إجتماعية 

التوثيقي) العقد  بمقت�شى  (-1

بوزوبع) محمد  األستاذ  طرف  من 

و8)  ((7 بتاريخ) بالرباط،) موثق 

بتاريخ) بالرباط  مسجل  (،(0(( ماي)

اإليداع) سجل  (، ((0(( يونيو) ((7

األمر) (, ((0((00(798((0 6

باإلستخالص):)0))1).

وهب السيد جمال الدين فضلي)
ق1اع) القاطن بالرباط حي الرياض،)
1))بلوك س رقم)1))،)ألخته السيدة)
خديجة فضلي القاطنة معه بنص3)
ق1اع) العنوان بالرباط حي الرياض،)
مجموع) (،(1 رقم) س  بلوك  ((1
الحصص اإلجتماعية التي يملكها غي)
وتسعون) وواحد  وخمسمائة  غلصان 
 100 من) إجتماعية  حصة  (((591(
ذات) الشركة  في  للواحدة  درهم 
(« فومافيك) (« املحدودة) املسؤولية 
رغس مالها)500.000. )درهم)،)مقرها)
16)شارع) (، اإلجتماعي بسال تابريكت)
(- (. الحي الصناعي) (، عتمان بن عصان)
الهبة املذكورة بمبلغ) لقد تم تقييم 
قدره مائتان وتسعة وخمسون غلف)

م مائة درهم)59.100,00))درهما).
القانون) من  و7) (6 البند) تم تغير 

األسا�شي.
اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 
اإلبتدائية) املحكمة  لدى  القانوني 
تحت) ((0(( يوليو) بتاريخ) 0) بسال 

رقم)619. 
مقت1ف وبيان

األستاذ محمد بوزوبع 
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ديوان األستاذ عبد محمد بوزوبع)
)موثق بالرباط)

الرباط السوي�شي–)شارع الحوز-عمارة)8) 
ال1ابق األول-رقم)6-11000 

شركة فومافيك
 ش.م.م 

 FOMAFIG 
S.A.R.L 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رغسمالها: 500.000.  درهم

املقر اإلجتماعي: سال تابريكت 
16 شارع عتمان بن عصان ، الحي 

الصناعي 
تصويت حصص إجتماعية
تصويت حصص إجتماعية
 هبة حصص إجتماعية 

1-بمقت�شى العقد التوثيقي املبرم)
بوزوبع،) محمد  األستاذ  طرف  من 
ديسمبر) ((5 بتاريخ) بالرباط،) موثق 
 (( بتاريخ) بالرباط  مسجل  (،(0(1
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محمد) السيد  باع  (، ((0(( يناير)

بوتخيل))للسيدة يمينة جبور))مجموع)

الحصص اإلجتماعية التي يملكها غي)

 (5(9( خمسمائة ووتسعة وعشرون)

حصة إجتماعية.

الحصص) تصويت  تم  لقد  (-

وتالتة) مائة  قدره  بمبلغ  اإلجتماعية 
وتسعون) وتالتة  وخمسمائة  غلف 

 10(.59(,60 درهما وستون سنتيما)

درهما)

)-بمقت�شى العقد التوثيقي املبرم)

بوزوبع) محمد  األستاذ  طرف  من 

ديسمبر) ((5 بتاريخ) بالرباط،) موثق 

 (( بتاريخ) بالرباط  مسجل  (،(0(1

باع السيد عمر بوتخيل) ((0(( يناير)

للسيدة ل1يصة جابري والسيدة ربيعة)
جابري) سناء) السيدة  وكذا  جابري 

التي) االجتماعية  الحصص  مجموع 
يملكها غي ثالتمائة وواحد وتسعون)

)91)))حصة إجتماعية).

الحصص) تصويت  تم  -لقد 
اإلجتماعية بمبلغ قدره ستة وسبعون)

درهما) وغربعة عشر  وسبعمائة  غلف 

00, 76.71)درهما).

)-بمقت�شى العقد التوثيقي املبرم)

(، بوزوبع) محمد  األستاذ  طرف  من 

ديسمبر) ((5 بتاريخ) بالرباط،) موثق 
الجابري) خالد  السيد  وهب  ((0(1

لوالدته السيدة يمينة جبور مجموع)

يملكها) التي  اإلجتماعية  الحصص 

غي خمسمائة وغربعة و تالتون)) )5) 

حصة إجتماعية).

املذكورة) الهبة  تقييم  تم  -لقد 

غلف) وخمسون  ثالثة  قدره  بمبلغ 

وغربعمائة درهم)00,00 .)5)درهما).
تم تغير البندين)6)و7)من القانون)

األسا�شي.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  القانوني 

تحت) ((0(( غبريل) ((8 بتاريخ) بسال 
رقم)78). 

مقت1ف وبيان

األستاذ محمد بوزوبع)
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ديوان األستاذة نادية الكاوزي

موثقة

الهاتف):) 6)61)))05

الصاك3):)8 8   ))05

زاوية زنقة مامومن محمد وحسن الصغير)

البيضاء

MYO شركة

ش.م.م

تقسيم الرغسمال اإلجتماعي

 بعد وفاة شريكين

تعيين مسير وحيد

تحيين القانون األسا�شي للشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

اإلستثنائي املنعقد بمكتب األستاذة)

نادية الكاوزي،موثقة بالدار البيضاء)

في) قرر الشركاء) ((0(( ماي) بتاريخ6)

ش.م.م ذات   MYO الشركة املسماة)

درهم   5.000.000.00 الرغسمال 

والتي مقرها اإلجتماعي بالدار البيضاء 

شارع عبد املومن زاوية زنقة شاتيال 

اإلجتماعي  الرغسمال  تقسيم  قرروا 

مسناوي  يوسف  املرحوم  وفاة  بعد 

واملرحوم عبد القادر مسناوي وتعيين 

السيد مروان مسناوي كمسير وحيد 

للشركة.

األستاذة) تلقته  عقد  بمقت�شى 

نادية الكاوزي،موثقة بالدار البيضاء)

تحيين  تم   (0(( ماي) (6 بتاريخ)

املسماة  للشركة  األسا�شي  القانون 

MYO)ش.م.م.

كتابة) لدى  تم  القانوني:) اإليداع 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

 (0(( غأس31) (8 بتاريخ) البيضاء)

تحت عدد)859))8.
)بمثابة مقت1ف وبيان)

من غجل اإلشهار

األستاذة نادية الكاوزي
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ديوان األستاذة نادية الكاوزي

موثقة

الهاتف):) 6)61)))05

الصاك3):)8 8   ))05

زاوية زنقة مامومن محمد وحسن الصغير)

البيضاء

 STE.INSTITUT MASNAOUI

 CENTRE PRIVE DE

 DIFFUSION DE LA

CONNAISSANCE
ش.م.م

تقسيم الرغسمال اإلجتماعي 
بعدوفاة شريك 
تعيين مسير وحيد

تحيين القانون األسا�شي للشركة
الجمع) محضر  بمقت�شى 

بمكتب) املنعقد  اإلستثنائي  العام 

الكاوزي،موثقة) نادية  األستاذة 

 (0(( ماي) (6 بتاريخ) بالدار البيضاء)

املسماة) الشركة  في  الشركاء) قرر 

 INSTITUT MASNAOUI CENTRE

 PRIVE DE DIFFUSION DE LA

الرغسمال) ذات  (CONNAISSANCE

مقرها) والتي  درهم  (5.000.000.00

شارع) البيضاء) بالدار  اإلجتماعي 

عبد املومن زاوية زنقة شاتيال قرروا)

بعد) اإلجتماعي  الرغسمال  تقسيم 
مسناوي) القادر  عبد  املرحوم  وفاة 

وتعيين السيد مروان مسناوي كمسير)

وحيد للشركة.

األستاذة) تلقته  عقد  بمقت�شى 

نادية الكاوزي،موثقة بالدار البيضاء)

تحيين  تم   (0(( ماي) (6 بتاريخ)

املسماة  للشركة  األسا�شي  القانون 

 INSTITUT MASNAOUI CENTRE

 PRIVE DE DIFFUSION DE LA

CONNAISSANCE ش.م.م.

كتابة) لدى  تم  القانوني:) اإليداع 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)بتاريخ)9))يوليو)))0))تحت)

عدد)789))8.
)بمثابة مقت1ف وبيان)

من غجل اإلشهار

األستاذة نادية الكاوزي
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ديوان األستاذة نادية الكاوزي

موثقة

الهاتف):) 6)61)))05

الصاك3):)8 8   ))05

زاوية زنقة مامومن محمد وحسن الصغير)

البيضاء

STE.IMMOBILIERE YOSR

ش.م.م

تقسيم الرغسمال اإلجتماعي 

بعدوفاة شريك 

تعيين مسير وحيد

تحيين القانون األسا�شي للشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

اإلستثنائي املنعقد بمكتب األستاذة)

نادية الكاوزي،موثقة بالدار البيضاء)

في) قرر الشركاء) ((0(( ماي) (6 بتاريخ)

 IMMOBILIERE املسماة) الشركة 

الرغسمال  ذات   YOSR

مقرها  والتي  درهم   1.100.000.00

شارع  البيضاء  بالدار  اإلجتماعي 

ال1ابق  غكابولكو  إقامة  املومن  عبد 

الرابع رقم  10 مكرر قرروا تقسيم 

وفاة  بعد  اإلجتماعي  الرغسمال 

املرحوم عبد القادر مسناوي وتعيين 

السيد مروان مسناوي كمسير وحيد 

للشركة.

األستاذة) تلقته  عقد  بمقت�شى 

نادية الكاوزي،موثقة بالدار البيضاء)

تحيين  تم   (0(( ماي) (6 بتاريخ)

املسماة  للشركة  األسا�شي  القانون 

IMMOBILIERE YOSR ش.م.م.

كتابة) لدى  تم  القانوني:) اإليداع 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

 (0(( غأس31) بتاريخ) ) البيضاء)

تحت عدد)1) ))8.
)بمثابة مقت1ف وبيان)

من غجل اإلشهار

األستاذة نادية الكاوزي

206 P



16145 الجريدة الرسميةعدد)1)57 - ))فصر)   1 )1))غأس31)))0)) 

ديوان األستاذة نادية الكاوزي

موثقة

الهاتف):) 6)61)))05

الصاك3):)8 8   ))05

زاوية زنقة مامومن محمد وحسن الصغير)

البيضاء

STE.EVASION-CULTURE-

NATURE

ش.م.م

تقسيم الرغسمال اإلجتماعي 
بعدوفاة شريك 
تعيين مسير وحيد

تحيين القانون األسا�شي للشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

اإلستثنائي املنعقد بمكتب األستاذة)

نادية الكاوزي،موثقة بالدار البيضاء)

الشركاء) قرر  ((0(( ماي) (6 بتاريخ)

EVASION- املسماة) الشركة  في 

ذات   CULTURE-NATURE

والتي  100.000.00 درهم  الرغسمال 

البيضاء  بالدار  اإلجتماعي  مقرها 

شارع عبد املومن زاوية زنقة شاتيال 

اإلجتماعي  الرغسمال  تقسيم  قرروا 

القادر  عبد  املرحوم  وفاة  بعد 

مروان  السيد  وتعيين  مسناوي 

مسناوي كمسير وحيد للشركة.

األستاذة) تلقته  عقد  بمقت�شى 

نادية الكاوزي،موثقة بالدار البيضاء)

تحيين  تم   (0(( ماي) (6 بتاريخ)

املسماة  للشركة  األسا�شي  القانون 

 EVASION-CULTURE-NATURE

ش.م.م.

كتابة) لدى  تم  القانوني:) اإليداع 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

 (0(( غأس31) بتاريخ) ) البيضاء)

تحت عدد)0) ))8.
)بمثابة مقت1ف وبيان

)من غجل اإلشهار

األستاذة نادية الكاوزي
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ديوان األستاذة نادية الكاوزي

موثقة

الهاتف):) 6)61)))05

الصاك3):)8 8   ))05

زاوية زنقة مامومن محمد وحسن الصغير)

البيضاء

STE.LE CONDORCET
ش.م.م

تصويت حصص إجتماعية
إستقالة مسيرين 

تعيين مسير وحيد للشركة
تحيين القانون األسا�شي للشركة

األستاذة) تلقته  عقد  بمقت�شى 
نادية الكاوزي،موثقة بالدار البيضاء)
السيد) فوت  ((0(( ماي) (16 بتاريخ)
اسماعيل) والسيد  قابل  الصوفي 
توير�شي لصائدة السيد حسان ال1ويل)
6.000)حصة إجتماعية من) ما قدره)
والتي) للواحدة  درهم  (100.00 فئة)
كانت في حوزتهما في الشركة املسماة)
ذات  ش.م.م  (LE CONDORCET
والتي  600.000.00 درهم  الرغسمال 
البيضاء  بالدار  اإلجتماعي  مقرها 
رقم   61 زنقة  الصرح  حي  الصداء 
105. بمقت�شى محضر الجمع العام)
اإلستثنائي املنعقد بمكتب األستاذة)
نادية الكاوزي،موثقة بالدار البيضاء)
الشركاء) قرر  ((0(( ماي) (16 بتاريخ)
في الشركة املذكورة غعاله املصادقة)
اإلجتماعية  الحصص  تصويت  على 
السيد) استقالة  غعاله  املذكورة 
اسماعيل) والسيد  قابل  الصوفي 
كمسيرين) منصبهما  من  توير�شي 
حسان) السيد  وتعيين  للشركة 

ال1ويل كمسير وحيد للشركة.
األستاذة) تلقته  عقد  بمقت�شى 
نادية الكاوزي،موثقة بالدار البيضاء)
تحيين  تم   (0(( ماي) (16 بتاريخ)
 LE القانون األسا�شي للشركة املسماة

CONDORCET)ش.م.م.
كتابة) لدى  تم  القانوني:) اإليداع 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء)بتاريخ)5))يوليو)))0))تحت)

عدد)0 )))8.
)بمثابة مقت1ف وبيان

)من غجل اإلشهار

األستاذة نادية الكاوزي
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ديوان األستاذة نادية الكاوزي
موثقة

الهاتف):) 6) 6)))05
الصاك3):)8 8   ))05

زاوية زنقة مامون محمد وحسن الصغير،
الدار البيضاء

 CREATION شركة
CONCEPTION BATIR

ش م م
تصويت حصص اجتماعية

استقالة مسيرين
تعيين مسير وحيد للشركة

تحيين القانون األسا�شي للشركة
األستاذة) تلقته  عقد  بمقت�شى 
نادية الكاوزي موثقة بالدار البيضاء)
فوت السيد) (،(0(( ماي) (16 بتاريخ)
اسماعيل) السيد  قابل،) الصوفي 
شنوق،) فوزية  السيدة  توير�شي،)
السيد غيوب) السيد محمد توير�شي،)
توير�شي) احسان  السيدة  توير�شي،)
لصائدة) توير�شي  ابتسام  والسيدة 
 100 السيد حسان ال1ويل ما قدره)
درهم) (100 حصة اجتماعة من فئة)
حوزتهم) في  كانت  والتي  للواحدة 
 CREATION املسماة) الشركة  في 
م) م  ش  (CONCEPTION BATIR
درهم والتي) (10.000 ذات الرغسمال)
البيضاء) بالدار  االجتماعي  مقرها 
حي املحمدي حي السمارة،)زنقة إبنو)

الونان رقم)56.
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
االستثنائي املنعقد بمكتب األستاذة)
نادية الكاوزي،)موثقة بالدار البيضاء)
قرر الشركاء) (،(0(( ماي) (16 بتاريخ)
في الشركة املذكورة غعاله املصادقة)
االجتماعية) الحصص  تصويت  على 
السيد) استقالة  غعاله،) املذكورة 
اسماعيل) والسيد  قابل  الصوفي 
كمسيرين) منصبهما  من  توير�شي 
حسان) السيد  وتعيين  للشركة 

ال1ويل كمسير وحيد للشركة.
األستاذة) تلقته  عقد  بمقت�شى 
نادية الكاوزي موثقة بالدار البيضاء)
تحيين) تم  (،(0(( ماي) (16 بتاريخ)
املسماة) للشركة  األسا�شي  القانون 
 CREATION CONCEPTION

BATIR)ش م م.

كتابة) لدى  تم  القانوني  اإليداع 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

(،(0(( يوليو) ((5 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)6 )))8.

209 P

ديوان األستاذة نادية الكاوزي

موثقة

الهاتف):) 6) 6)))05

الصاك3):)8 8   ))05

زاوية زنقة مامون محمد وحسن الصغير،

الدار البيضاء

PROMONIL شركة

ش م م

تصويت حصص اجتماعية
للقرار) رسمي  محضر  بمقت�شى 

األستاذة) تلقته  للشركاء) الجماعي 

نادية الكاوزي موثقة بالدار البيضاء)

في) الشركاء) (،(0(( ماي) (16 بتاريخ)

ذات) ش م م،) (PROMONIL شركة)

والتي) درهم  (100.000 الر|اسمال)

البيضاء،) بالدار  االجتماعي  مقرها 

(،1( مرس السل1ان زنقة النيل رقم)

االجتماعي) الرغسمال  تقسيم  قرروا 

رحمن) عبد  املرحوم  وفاة  بعد 

بنشقرون.

األستاذة) تلقته  عقد  بمقت�شى 

نادية الكاوزي موثقة بالدار البيضاء)

بتاريخ)16)ماي)))0)،)فوتت السيدة)

محمد) السيد  الراي3،) خديجة 

بنشقرون،) لبنى  السيدة  بنشقرون،)

اآلنسة) بنشقرون،) سلوى  السيدة 

السيدة) بنشقرون،) حورية 

السيدة) فمود،) الزهراء) فاطمة 

سمية) السيدة  بنشقرون،) فوفيا 

بنشقرون) اية  السيدة  بنشقرون،)

لصائدة) بنشقرون  محمد  والسيد 

والسيد) بنشقرون  مص1صى  السيد 

 198 العالي بنشقرون ما قدره) عبد 

100)درهم) حصة اجتماعية من فئة)

في) حوزتهم  في  كانت  والتي  للواحدة 

الشركة املذكورة غعاله.
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العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
االستثنائي املنعقد بمكتب األستاذة)
نادية الكاوزي،)موثقة بالدار البيضاء)
قرر الشركاء) (،(0(( ماي) (18 بتاريخ)
في الشركة املذكورة غعاله املصادقة)
االجتماعية) الحصص  تصويت  على 

املذكورة غعاله.
كتابة) لدى  تم  القانوني  اإليداع 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
(،(0(( يوليو) ((5 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)) )))8.
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ديوان األستاذة نادية الكاوزي
موثقة

الهاتف):) 6) 6)))05
الصاك3):)8 8   ))05

زاوية زنقة مامون محمد وحسن الصغير،
الدار البيضاء

 COMPAGNIE شركة
 MAROCAINE DE MATIERES

 DE CONSTRUCTION -
COMAMCO

ش م م
تقسيم الرغسمال االجتماعي بعد 

وفاة شريك
تصويت حصص اجتماعية

تحيين القانون األسا�شي للشركة
للقرار) رسمي  محضر  بمقت�شى 
األستاذة) تلقته  للشركاء) الجماعي 
نادية الكاوزي موثقة بالدار البيضاء)
في) الشركاء) (،(0(( ماي) (16 بتاريخ)
ذات) ش م م،) (COMAMCO شركة)
والتي) درهم  (600.000 الرغسمال)
البيضاء،) بالدار  االجتماعي  مقرها 
الخليل) زنقة  املصلى،) الشق،) عين 
الرغسمال) تقسيم  قرروا  (،15 رقم)
عبد) املرحوم  وفاة  بعد  االجتماعي 

رحمن بنشقرون.
األستاذة) تلقته  عقد  بمقت�شى 
نادية الكاوزي موثقة بالدار البيضاء)
بتاريخ)16)ماي)))0)،)فوتت السيدة)
محمد) السيد  الراي3،) خديجة 
بنشقرون،) لبنى  السيدة  بنشقرون،)
اآلنسة) بنشقرون،) سلوى  السيدة 
فاطمة) السيدة  بنشقرون،) حورية 
فوفيا) السيدة  فمود،) الزهراء)

بنشقرون،)السيدة سمية بنشقرون،)
السيدة اية بنشقرون والسيد محمد)
مص1صى) السيد  لصائدة  بنشقرون 
العالي) عبد  والسيد  بنشقرون 
بنشقرون ما قدره) )حصة اجتماعية)
درهم للواحدة والتي) (6.000 من فئة)
كانت في حوزتهم في الشركة املذكورة)

غعاله.
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
االستثنائي املنعقد بمكتب األستاذة)
نادية الكاوزي،)موثقة بالدار البيضاء)
قرر الشركاء) (،(0(( ماي) (18 بتاريخ)
في الشركة املذكورة غعاله املصادقة)
االجتماعية) الحصص  تصويت  على 

املذكورة غعاله.
األستاذة) تلقته  عقد  بمقت�شى 
نادية الكاوزي،)موثقة بالدار البيضاء)
تحيين) تم  (،(0(( ماي) (18 بتاريخ)
املسماة) للشركة  األسا�شي  القانون 

COMAMCO)ش م م.
كتابة) لدى  تم  القانوني  اإليداع 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
(،(0(( يوليو) ((5 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)1 )))8.
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ديوان األستاذة نادية الكاوزي
موثقة

الهاتف):) 6) 6)))05
الصاك3):)8 8   ))05

زاوية زنقة مامون محمد وحسن الصغير،
الدار البيضاء

 LES RESIDENCES AL شركة
WAHDA

ش م م
تقسيم الرغسمال االجتماعي بعد 

وفاة شريك
تصويت حصص اجتماعية

تحيين القانون األسا�شي للشركة
للقرار) رسمي  محضر  بمقت�شى 
األستاذة) تلقته  للشركاء) الجماعي 
نادية الكاوزي موثقة بالدار البيضاء)
الشركاء) (،(0(( ماي) (16 بتاريخ)
 LES RESIDENCES AL (: املسماة)
الرغسمال) ذات  م،) م  ش  (WAHDA
مقرها) والتي  درهم  (100.000
عين) البيضاء،) بالدار  االجتماعي 

الشق،)املصلى،)زنقة الخليل رقم)16،)

االجتماعي) الرغسمال  تقسيم  قرروا 

رحمن) عبد  املرحوم  وفاة  بعد 

بنشقرون.

األستاذة) تلقته  عقد  بمقت�شى 

نادية الكاوزي موثقة بالدار البيضاء)

بتاريخ)16)ماي)))0)،)فوتت السيدة)

محمد) السيد  الراي3،) خديجة 

بنشقرون،) لبنى  السيدة  بنشقرون،)

اآلنسة) بنشقرون،) سلوى  السيدة 

فاطمة) السيدة  بنشقرون،) حورية 

فوفيا) السيدة  فمود،) الزهراء)

بنشقرون،)السيدة سمية بنشقرون،)

السيدة اية بنشقرون والسيد محمد)

مص1صى) السيد  لصائدة  بنشقرون 

العالي) عبد  والسيد  بنشقرون 

حصص) (198 قدره) ما  بنشقرون 

درهم) (100 فئة) من  اجتماعية 

في) حوزتهم  في  كانت  والتي  للواحدة 

الشركة املذكورة غعاله.

العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

االستثنائي املنعقد بمكتب األستاذة)

نادية الكاوزي،)موثقة بالدار البيضاء)

قرر الشركاء) (،(0(( ماي) (18 بتاريخ)

في الشركة املذكورة غعاله املصادقة)

االجتماعية) الحصص  تصويت  على 

املذكورة غعاله.

األستاذة) تلقته  عقد  بمقت�شى 

نادية الكاوزي،)موثقة بالدار البيضاء)

تحيين) تم  (،(0(( ماي) (18 بتاريخ)

املسماة) للشركة  األسا�شي  القانون 

 LES RESIDENCES AL WAHDA

ش م م.

كتابة) لدى  تم  القانوني  اإليداع 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

(،(0(( يوليو) ((5 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)) )))8.
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ديوان األستاذة نادية الكاوزي
موثقة

الهاتف):) 6) 6)))05
الصاك3):)8 8   ))05

زاوية زنقة مامون محمد وحسن الصغير،
الدار البيضاء

 SANITAIRE EL شركة
 WAHDA

ش م م
تقسيم الرغسمال االجتماعي بعد 

وفاة شريك
تصويت حصص اجتماعية

تحيين القانون األسا�شي للشركة
للقرار) رسمي  محضر  بمقت�شى 
األستاذة) تلقته  للشركاء) الجماعي 
نادية الكاوزي موثقة بالدار البيضاء)
في) الشركاء) (،(0(( ماي) (16 بتاريخ)
 SANITAIRE EL WAHDA شركة)
 900.000 الرغسمال) ذات  م،) م  ش 
درهم والتي مقرها االجتماعي بالدار)
املصلى،) الشق،) عين  البيضاء،)
قرروا تقسيم) (،15 زنقة الخليل رقم)
وفاة) بعد  االجتماعي  الرغسمال 

املرحوم عبد رحمن بنشقرون.
األستاذة) تلقته  عقد  بمقت�شى 
نادية الكاوزي موثقة بالدار البيضاء)
بتاريخ)16)ماي)))0)،)فوتت السيدة)
محمد) السيد  الراي3،) خديجة 
بنشقرون،) لبنى  السيدة  بنشقرون،)
اآلنسة) بنشقرون،) سلوى  السيدة 
فاطمة) السيدة  بنشقرون،) حورية 
فوفيا) السيدة  فمود،) الزهراء)
بنشقرون،)السيدة سمية بنشقرون،)
السيدة اية بنشقرون والسيد محمد)
مص1صى) السيد  لصائدة  بنشقرون 
العالي) عبد  والسيد  بنشقرون 
حصص) (1991 قدره) ما  بنشقرون 
درهم) (100 فئة) من  اجتماعية 
في) حوزتهم  في  كانت  والتي  للواحدة 

الشركة املذكورة غعاله.
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
االستثنائي املنعقد بمكتب األستاذة)
نادية الكاوزي،)موثقة بالدار البيضاء)
قرر الشركاء) (،(0(( ماي) (18 بتاريخ)
في الشركة املذكورة غعاله املصادقة)
االجتماعية) الحصص  تصويت  على 

املذكورة غعاله.
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األستاذة) تلقته  عقد  بمقت�شى 
نادية الكاوزي،)موثقة بالدار البيضاء)
تحيين) تم  (،(0(( ماي) (18 بتاريخ)
املسماة) للشركة  األسا�شي  القانون 

SANITAIRE EL WAHDA)ش م م.
كتابة) لدى  تم  القانوني  اإليداع 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
(،(0(( يوليو) ((5 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)5 )))8.
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ديوان األستاذة نادية الكاوزي
موثقة

الهاتف):) 6) 6)))05
الصاك3):)8 8   ))05

زاوية زنقة مامون محمد وحسن الصغير،
الدار البيضاء

WAHDA BETON شركة
ش م م

تقسيم الرغسمال االجتماعي بعد 
وفاة شريك

تصويت حصص اجتماعية
تحيين القانون األسا�شي للشركة

للقرار) رسمي  محضر  بمقت�شى 
األستاذة) تلقته  للشركاء) الجماعي 
نادية الكاوزي موثقة بالدار البيضاء)
في) الشركاء) (،(0(( ماي) (16 بتاريخ)
ش م م،) (WAHDA BETON شركة)
ذات الرغسمال)100.000)درهم والتي)
البيضاء،) بالدار  االجتماعي  مقرها 
دوار) (،9 كيلومتر) مديونة،) طريق 
الرغسمال) تقسيم  قرروا  لحصاية،)
عبد) املرحوم  وفاة  بعد  االجتماعي 

رحمن بنشقرون.
األستاذة) تلقته  عقد  بمقت�شى 
نادية الكاوزي موثقة بالدار البيضاء)
بتاريخ)16)ماي)))0)،)فوتت السيدة)
محمد) السيد  الراي3،) خديجة 
بنشقرون،) لبنى  السيدة  بنشقرون،)
اآلنسة) بنشقرون،) سلوى  السيدة 
فاطمة) السيدة  بنشقرون،) حورية 
فوفيا) السيدة  فمود،) الزهراء)
بنشقرون،)السيدة سمية بنشقرون،)
السيدة اية بنشقرون والسيد محمد)
مص1صى) السيد  لصائدة  بنشقرون 
العالي) عبد  والسيد  بنشقرون 
حصص) (198 قدره) ما  بنشقرون 

درهم) (100 فئة) من  اجتماعية 

في) حوزتهم  في  كانت  والتي  للواحدة 

الشركة املذكورة غعاله.

العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

االستثنائي املنعقد بمكتب األستاذة)

نادية الكاوزي،)موثقة بالدار البيضاء)

قرر الشركاء) (،(0(( ماي) (18 بتاريخ)

في الشركة املذكورة غعاله املصادقة)

االجتماعية) الحصص  تصويت  على 

املذكورة غعاله.

األستاذة) تلقته  عقد  بمقت�شى 

نادية الكاوزي،)موثقة بالدار البيضاء)

تحيين) تم  (،(0(( ماي) (18 بتاريخ)

املسماة) للشركة  األسا�شي  القانون 

WAHDA BETON)ش م م.

كتابة) لدى  تم  القانوني  اإليداع 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

(،(0(( يوليو) ((5 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)  )))8.
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BL HOST
SARL

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تم تحرير القانون) (،(0(( يوليو) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة.

.BL HOST SARL(:(التسمية
األشعري) زنقة  (: االجتماعي) املقر 

عمارة)))شقة)9)،)غكدال،)الرباط.

الهدف):)إدارة مباني لإليجار.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسي3 النهائي للشركة.
رغس املال):)50.000)درهم مقسم)

درهم) (100 500)حصة من فئة) على)

لكل واحدة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

1))ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

تسيير الشركة من طرف) (: اإلدارة)

السيدة فاطمة الزهراء)بالقا�شي.

تم التقيد بالسجل التجاري تحت)
رقم)))0)16.

215 P

 STE MELLALI

 CONSULTATION

 JURIDIQUE ET

 RECOUVREMENT DE

DETTES - MCJRD
SARL AU

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) وضع  تم  (،(0(( )))يونيو)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة بشريك وحيد):

 MELLALI (: التسمية)

 CONSULTATION JURIDIQUE

 RECOUVREMENT DE DETTES -

MCJRD)ش م م ش و.

الهدف):)االستشارة القانونية.

املقر االجتماعي):)شارع عبد املومن)

حسان،) رقم) ) شقة  ((8 عمارة)

الرباط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسي3 الشركة.

حدد) (: االجتماعي) الرغسمال 
رغسمال في)100.000)درهم مقسم إلى)

1000)حصة اجتماعية من فئة)100 

درهم للواحدة مجزغ كالتالي):

1000)حصة) السيد حميد املاللي)

اجتماعية من فئة)100)درهم.

السيد) طرف  من  الشركة  تسيير 

حميد املاللي املزداد بتاريخ) 1)سبتمبر)

التعريف) لب1اقة  الحامل  (،1976

A670( 6،)القاطن ب) الوطنية رقم)
البيتات ح ي م) (5 رقم) (9( مجموعة)

الرباط.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجارية بالرباط بتاريخ)17)غأس31)

))0)،)تحت رقم)))71)1.
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STE OMABUILDING
SARL AU

تأسي3
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

البيضاء)بتاريخ)8)غأس31)))0)،)تم)

تأسي3 شركة باملوافصات التالية):

 STE OMABUILDING (: االسم)

.SARL AU

شارع رحال) ((0 (: املقر االجتماعي)

 5 الشقة) الثاني  ال1ابق  املسكيني 

الدار البيضاء.

اإلنعاش) (: االجتماعي) الهدف 

العقاري والقيام بجميع غعمال البناء)

املختلصة.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

بالشريك) املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الرغسال):)100.000)درهم.

لسالمي) عمر  السيد  (: الحصص)

1000)حصة.

عمر) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

الوطنية) للب1اقة  الحامل  لسالمي 
مسيرا للشركة ملدة) (،B(9( 81 رقم)

أير محددة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)1))ديسمبر.

املدة):)تم تحديدها في)99)سنة.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 

رقم) تحت  (،(0(( غأس31) (17

.8( 557

والسجل التجاري رقم)851)55.
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ADWAE EL KHIR
تصصية الشركة

وانعقار) الخاص  العقد  حسب 

7)يوليو) الجمع العام االستثنائي يوم)

  (: باملقر االجتماعي للشركة) ((0((

شارع العرعار)00 )عمارة د))0006  

إقامة) (( مدخل د شقة) تجزئة) -5)

الرياض) الرياض غكدال،) (6(5 االمين)

شركة) مسير  قرر  الرباط،) (10100

ADWAE EL KHIR،)اعتبارا من تاريخ)

7)يوليو)))0))ما يلي):

العمليات) وإنهاء) الشركة  تصصية 

تعيين السيد الشهيدي) املتعلقة بها،)

للب1اقة) الحامل  الدين  شهاب 

(،A0(9688C الوطنية للتعريف رقم)

املصصي للشركة وتعيين مقر التصصية)
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بالعنوان التالي):) )شارع العرعار)00  
)0006 )تجزئة) -5)مدخل) عمارة د)
الرياض) (6(5 إقامة االمين) (( د شقة)

غكدال،)الرياض)10100)الرباط.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غأس31) (16 بالرباط يوم) التجارية 

))0)،)تحت رقم)6)71)1.
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STE PICKALTYPICKALEK
SARL

رقم السجل التجاري )16179
تكوين شركة محدودة املسؤولية

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�شى 
وضع) تم  (،(0(( يونيو) (7 بتاريخ)
القوانين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات املميزات التالية):
املعلومات) خدمات  (: الهدف)

التجارية.
التجارة االلكترونية.

التجارة.
املقر):)عمارة رقم)0)،)شقة رقم)8 
شارع موالي احمد الوكيلي،)حسان،)

الرباط.
قدره) بما  حدد  (: املال) راس 

100.000)درهم.
أير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)

محدودة من طرف):
املهدي منصور.

يوسف العيدوني.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)7))يوليو)))0).
تحت رقم)6678)1.
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FIDUCIAIRE ROCHDI - FIRCOFISC NEW
B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL(:(0528819640(FAX(:(0528819641

STE AGRIPLASTIC
SARL AU

MODIFICATION
بمقت�شى عقد عرفي للجمع العام)
الغير العادي للمساهمين في الشركة)
 ( بتاريخ) املحدودة  املسؤولية  ذات 

غأس31)))0)،)قرر ما يلي):

زيادة) (: زيادة الرغسمال االجتماعي)

في الرغسمال االجتماعي من)500.000 

درهم بإضافة) (1.000.000 درهم إلى)

حصص جديدة للرغسمال االجتماعي)

إلى) مقسم  درهم  (500.000 بقيمة)

5000)حصة بتمن)100)درهم للواحد)

موزع كالتالي):

 5000 الكري1ي) رقية  السيدة 

حصة ب)500.000)درهم.

ب) حصة  (5000 (: املجموع)

500.000)درهم.

(: الجديد) (: االجتماعي) الرغسمال 

مقسم إلى)10.000)حصة بتمن)100 

درهم للواحد موزع كالتالي):

 10.000 الكري1ي) رقية  السيدة 

حصة ب)1.000.000)درهم.

ب) حصة  (10.000 (: املجموع)

1.000.000)درهم.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان)

تحت) (،(0(( غأس31) (17 بتاريخ)

رقم)1580.
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FIDUCIAIRE ROCHDI - FIRCOFISC NEW

B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL(:(0528819640(FAX(:(0528819641

STE MARROUCH GROUP
SARL AU

تأسي3
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

حررت) بأكادير  ((0(( 7))يوليو)

قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة)

خصائصها كالتالي):

 STE MARROUCH (: االسم)

.GROUP

األهداف):)التجارة اإلليكترونية.

القني1رة) زنقة  (: االجتماعي) املقر 

الثالث عمارة) ال1ابق  (5 مكتب رقم)

املحمدي) الحي  ((7(5 رقم) سويسرا 

غكادير.

سنة ابتداءا من تاريخ) (99 (: املدة)

التأسي3 النهائي.

في) حدد  (: االجتماعي) الرغسمال 

إلى) مقسم  درهم  (100.000 مبلغ)

1000)حصة بتمن)100)درهم للواحد)

موزع كالتالي):

 1000 محمد) ميروش  السيد 

حصة.

املجموع):)1000)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسمبر  ((1 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)

ميروش) السيد  محدودة  أير  وملدة 

محمد.

االمضاءات) تكون  (: اإلمضاءات)

االجتماعية والبنكية للسيد ميروش)

محمد.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بأكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت) (،(0(( غأس31) (17 بتاريخ)
رقم))11805.
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ORIGINAL NUMBER ONE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

بس1ات) سجل  (،(0(0 يناير) ((0

 بتاريخ)))فبراير)0)0)،)كناش اإليداع):

ذات) شركة  تأسي3  تم  (،1779

بالخصائص) محدودة  مسؤولية 

التالية):)

 ORIGINAL (: االجتماعي) االسم 

NUMBER ONE)ش.ذ.م.م.)ش.)و.

تلة) بس1ات،) (: اإلجتماعي) املقر 

ابن) طريق  (( شقة) ( ( رقم) النخيل 

احمد.)
السجل التجاري):)رقم)5)58.

الهدف االجتماعي):)

تصنيع النرجيلة.

االستيراد.

التوزيع الوطني والدولي.
درهم) (10.000 (: رغسمال الشركة)

 100 حصة بقيمة) (100 مقسمة إلى)

درهم للحصة الواحدة.

الحصص):)
السيد عي�شى قالح)100)حصة.

تسير الشركة من طرف) (: اإلدارة)
السيد عي�شى قالح).

بتوقيع) تلتزم  الشركة  (: التوقيع)
السيد عي�شى قالح.

األسا�شي) القانون  على  املصادقة 
للشركة بأكمله وإجراءات التأسي3.

األسا�شي) القانون  إيداع  تم 
للشركة باملحكمة االبتدائية بس1ات)
رقم) تحت  ((0(0 فبراير) ((0 بتاريخ)

.1((
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DECRYPT
SARL AU

تأسي3 شركة
مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�شى  (- (I
في1))يونيو)))0)،)تم إيداع القانون)
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدودة وذات املميزات التالية):)
.DECRYPT SARL AU(:(التسمية

الهدف):)الغرض من الشركة هو):)
نشاط) وغي  واملشورة  البرمجة  (•

آخر لجهاز الكمبيوتر.
جميع املعامالت) وبصورة غعم،) (•
الصناعية غو  املالية  غو   التجارية 
العقارية) غو  املنقولة  غو  الزراعية  غو 
املتعلقة بشكل مباشر غو أير مباشر،)
األهداف) بأحد  جزئًيا،) غو  كلًيا 
آخر ذي) املذكورة غعاله غو بأي �شيء)
يخدم) غن  يحتمل  مشابه  غو  فلة 

تنمية الشركة.
غحمد) زنقة  (7 (: االجتماعي) املقر 
الدار) (10 الثاني رقم) ال1ابق  التوقي 

البيضاء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرغسمال) (: االجتماعي) الرغسمال 
100.000.درهم) االجتماعي محدد في)
اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
من فئة)100)درهم للواحدة،)مكتتبة)

ومحررة بالكامل وموزعة لصائدة):)
1000)حصة) السيد شكراد زكريا)

اجتماعية.
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)السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

1))ديسمبر.

التسيير):)تم تعيين السيد شكراد)

زكريا مسيرا للشركة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم  (-

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

غأس31) (10 بتاريخ) بالدار البيضاء)

))0))تحت رقم)99))55 
ملخص قصد النشر

223 P

شركة صابيد بويلدينك ش.م.م

املقر الرئي�شي : الرقم 05 زنقه 7 ط 

) ش   سعاده البرنو�شي الدارالدار 

البيضاء

رغس مال الشركة : 100000.00 

درهم

عادي) الغير  العام  للجمع  تبعا 

قرر الشركاء) ((0(( يوليو) ((7 بتاريخ)

ما يلي):)

التسميه):)شركة فابيد بويلدينك)

ش.م.م.

الهدف):)جميع األشغال واملقاوالت.

 7 زنقه) (05 الرقم) (: املقر الرئي�شي)

الدار) البرنو�شي  سعاده  ش) ) (( ط)

البيضاء.

املدة):)99)سنه.

رغسمال الشركة):)100.000)درهم)

مقسومه إلى)1000)سهم بقيمة)100 

درهم للسهم.

ال1يب حميدوش)50))سهم.

عبد املجيد جبران)50))سهم.

عبد الحق جبران)50))سهم.

عبد القادر هاشم)50))سهم.)

من) كل  تسمية  تمت  (: التسيير)

املجيد) عبد  او  ش  حميدو  ال1يب 

أير) ملده  دائمين  كمسيرين  جبران 

محدده.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) الدارالدار  التجارية 

رقم) تحت  ((0(( غأس31) (11

.8( (79
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OSHI CONTINENTAL 

شركة محدودة املسؤولية

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

 OSHI«(3غأس31)))0))تم تأسي((

محدودة) شركة  (»CONTINENTAL

املسؤولية خصائصها كالتالي):)

.OSHI CONTINENTAL(:(التسمية

الغرض):)االستغالل الزراعي.

البيضاء،) الدار  (: املقر االجتماعي)

تجزئة)   (1 فصيلة) الوالء) حي  (0(

عمارة)0))سيدي مومن.

املدة):)99)سنة ابتدءا من تسجيلها)

النهائي بالسجل التجاري.

 100.000 (: رغسمالهاالتجاري)

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

فئة)100)درهم موزعة كالتالي):)

السيد محمد الصصار)850)حصة.)

السيد رشيد البركاوي)150)حصة.)

مجموع الحصص1000)حصة.

 85.000 الصصار) محمد  السيد 

درهم.

 15.000 البركاوي) رشيد  السيد 

درهم.

 100.000 الحصص) مجموع 

درهم.)

تم تعيين السيد محمد) (: اإلدارة)

البركاوي) رشيد  والسيد  الصصار 

مسيرين للشركة مع إمضاء)منصصل)

طبقا للصالحيات املخولة لكل منهما)

حسب املادة)6))من القانون األسا�شي)

للشركة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

1))ديسمبر من كل سنة

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

 (0(( غأس31) (15 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)9 ) )8.
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SOCIETE YAMOTAK

 شركة محدودة املسؤولية

شريك وحيد

رغسمالها : 80.000 درهم

مقرها االجتماعي : ملتقى زنقة 

الجزائر و) زنقة غبو بكر البقالني 

ال1ابق) الدار البيضاء

RC N°5(7679

بمقت�شى عقد عرفي محرر بالدار)

البيضاء)بتاريخ)0))ديسمبر)1)0))تم)

املسؤولية) محدودة  شركة  تأسي3 

شريك وحيد بالخصائص التالية):)

.YAMOTAK(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصصة 

املسؤولية املحدودة.

 الهدف االجتماعي اإلنعاش العقاري

واألشغال املختلصة.

زنقة) ملتقى  (: االجتماعي) املقر 

البقالني) بكر  غبو  زنقة  و)) الجزائر 

ال1ابق))الدار البيضاء.

املدة):)99)سنة.

رغس املال):)80.000)درهم مقسمة)

 1000 80)حصة اجتماعية بقيمة) لـ)

ومحررة) مكتتبة  للحصة،) درهم 

بالكامل،)ومرقمة من)1)إلى)80)موزعة)

كما يلي):)

السيد):)محمد كحالين)80)حصة.)

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

الى)1))ديسمبر.

تم تعيين كحالين عبد) (: التسيير)

الرحيم مسير وحيد للشركة ملدة أير)

محددة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) البيضاء) الدار  للدار  التجارية 
)0)يناير)1)0))تحت عدد)806987. 

لإلشارة والبيان
املسير
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 SOCIETE MIDDLE EAST
TRADING COMPANY

 SARL
السجل التجاري 01))55 

تأسي3
بموجب عقد عرفي بإمضاء)خاص)
بتاريخ)8))يوليو)))0))بالدار البيضاء)
مسؤولية) ذات  شركة  تأسي3  تم 

محدودة وفقا للخافيات اآلتية):
 SOCIETE (: التسمية)
 MIDDLE EAST TRADING

.COMPANY SARL
تم) درهم.) (100.000 (: الرغسمال)

تقسيمه إلى)1000)حصة.
الشركاء):

 500 الراشيدي) غسماء) السيدة 
حصة.

السيد شربل ل1يف)500)حصة.)
بزاوية) الكائن  (: االجتماعي) املقر 
وزنقة) هللا  عبد  موالي  األمير  زنقة 
7الدار) النخلة ال1ابق الرابع الشقة)

البيضاء.
غسماء) السيدة  (: التسيير)
ل1يف) شربل  والسيد  الراشيدي 
بصصتهما مسيرين للشركة،)سيوقعان)
املتعلقة) العمليات  جميع  على  معا 
بهدف) مباشر  أير  غو  مباشر  بشكل 

الشركة.
)الهدف):

شعر) تصصيف  تجميل،) فالون 
استيراد) واألطصال،) والرجال  للنساء)
جميع) بيع  شراء،) تجارة،) وتصدير،)

منتجات التجميل)
بيع) تجارة،) وتصدير،) - استيراد 
والتجزئة) بالجملة  توزيع  وشراء،)
وتسويق جميع غنواع السلع،)املنتجات)
املواد) الغذائية والزراعية الغذائية،)

االستهالكية الغذائية العامة.
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املدة):)99)سنة.)

بالسجل) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالدار) التجارية  للمحكمة  التجاري 

 (0(( غأس31) (9 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)050 )8. 
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PHARMACIE TAZI ALIA

SARL AU

السجل التجاري )1)1)

تأسي3 شركة
-)بمقت�شى عقد عرفـي مؤرخ في) (I

القانون) إيداع  تم  (،(0(1 ماي) ((8

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدودة بشريك وحيد ذات املميزات)

التالية):)

 PHARMACIE TAZI (: التسمية)

.ALIA

مستوفف) تشغيل  (: الهدف)

فيدلية.

 1 حسنية) ((( (: املقر االجتماعي)

شارع قا�شي تازي محمدية.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرغسمال) (: االجتماعي) الرغسمال 

 (.667.000 في) محدد  االجتماعي 

حصة) ((6.670 إلى) مقسم  درهم 

درهم) (100 فئة) من  اجتماعية 

للواحدة،)مكتتبة ومحررة بالكامل):

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

1))ديسمبر.

تم تعيين السيدة دالل) (: التسيير)

أير) ملدة  للشركة  مسيرة  الشرايبي 

محدودة

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

 التجاري لدى املحكمة التجارية باملحمدية

بتاريخ)11)غأس31)))0))تحت رقم)

. 1590
ملخص قصد النشر
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سونتر بسيكولوجي ريشاي
شركـة محدودة املسؤولية
رغسمالها 100.000 درهم

) إقامة زياد ال1ابق 5 الشقة 0) 
شارع طان1ان بورݣون

الدار البيضاء - املغرب

الـتــأسـيـ3
بالدار) عرفي  عقد  بمقت�شى 

 (9 البيضاء) الدار  بتاريخ  البيضاء)
القانون) تحرير  تم  ((0(( مارس)

األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

خافيتها كالتالي):)

بسيكولوجي) سونتر  (: التسمية)
ريشاي.

الهدف):)

)•مركز تكوين علم النص3.

جميع املعامالت) )•وبصصة عامة,)

التجارية غو االستيرادية غو الصناعية)

العقارية) غو  املنقولة  غو  املالية  غو 

املرتب1ة بشكل مباشر غو أير مباشر)

باألشياء)املذكورة غعاله غو التي يمكن)

غن تساهم في إنماء)الشركة...

زياد) إقامة  (: االجتماعي) املقر 

شارع طان1ان) ((0 الشقة) (5 ال1ابق)

بورݣون الدار البيضاء)-)املغرب.

املدة):)99)سنة.

درهم) (100.000 (: الرغسمال)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

عن) الحصص  سددت  درهم  (100

كاملها ووزعت على الشركاء)كالتالي):

)السيدة عكراش ريم)500)حصة.

 500 شيماء) املهدي  السيدة 

حصة.

التسيير):)عهد به ملدة أير محددة)

وبصالحيات م1لقة.)

 (86 السيدة عكراش ريم املقيمة)
زنقة احمد الشر�شي إقامة فال دانصا)

طابق) )شقة)16)الدار البيضاء.

املقيمة) شيماء) املهدي  السيدة 

اقامة ريو ش)8)1 )عين الذئاب الدار)

البيضاء.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ٍالى1))ديسمبر).

القانوني) لالحتياط  (%5 (: األرباح)

يوضع) غو  ينقل  غو  يوزع  غما  والباقي 

تحت االحتياط حسبما يقرره الجمع)

العام.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

 (0(( غأس31) (8 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)668))8. 

السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  التجاري 

 (0(( غأس31) (8 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم551975 .
من غجل التخليص واإلشهار
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شركة الصوالحي لتربية املوا�شي 

والفالحة

شركـة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد

رغسمالها 100.000 درهم

دوار رواحلة سيدي عي�شى غسصي - 

املغرب

الـتــأسـيـ3
بمقت�شى عقد عرفي بأسصي بتاريخ)

القانون) تحرير  تم  ((0(( أشت) (8

األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

بشريك وحيد خافيتها كالتالي):)

التسمية):)شركة الصوالحي لتربية)

املوا�شي والصالحة.

الهدف):)

التربية) غبقار  واستيراد  تربية  (•  

األفيلة))العجول الحامل).

•)تربية املاشية لغرض التسمين.

للماشية) الصحي  الحجر  (•

املستوردة.

•)إنتاج وبيع اللحوم.

باألنش1ة) والقيام  الزراعة  (•

الزراعية.

جميع األنش1ة املتعلقة بجمع) (•

الزراعية ومعالجتها) املنتجات  جميع 

وتعبئتها وتجهيزها وتسويقها.

إنتاج وحصظ ومعالجة وتوزيع) (•

جميع املنتجات الزراعية.

وجميع) األلبان  غبقار  استيراد  (•

املوا�شي.

•)استيراد األعالف الحيوانية.

•)تاجر.

جميع املعامالت) )•وبصصة عامة,)

التجارية غو االستيرادية غو الصناعية)

العقارية) غو  املنقولة  غو  املالية  غو 

املرتب1ة بشكل مباشر غو أير مباشر)

باألشياء)املذكورة غعاله غو التي يمكن)

غن تساهم في إنماء)الشركة...

رواحلة) دوار  (: االجتماعي) املقر 

سيدي عي�شى غسصي)-)املغرب.

املدة):)99)سنة).

درهم) (100.000 (: الرغسمال)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

عن) الحصص  سددت  درهم  (100

كاملها ووزعت على الشريك الوحيد)

كالتالي

الرزاق) عبد  الصوالحي  السيد  (

1000)حصة).

التسيير):)عهد به ملدة أير محددة)

وبصالحيات م1لقة.)

الرزاق) عبد  الصوالحي  السيد 

كاف) مجموعة  ((7 زنقة) املقيم81)

األلصة الدار البيضاء.

ٍالى) من فاتح يناير) (: السنة املالية)

1))ديسمبر.

القانوني) لالحتياط  (%5 (: األرباح)

يوضع) غو  ينقل  غو  يوزع  غما  والباقي 

تحت االحتياط حسبما يقرره الجمع)

العام.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بأسصي) التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم) ((0(( غأس31) (9 بتاريخ)

 .671

السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 

بأسصي) التجارية  باملحكمة  التجاري 

تحت) ((0(( غأس31) بتاريخ09)

رقم051)1 .
من غجل التخليص واإلشهار)
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16151 الجريدة الرسميةعدد)1)57 - ))فصر)   1 )1))غأس31)))0)) 

 PARA HEALTH AND

BEAUTY
بارا هيلت غند بوتي

شركـة محدودة املسؤولية رغسمالها 

100.000 درهم

إقامة العالية ج ه 7 مݣازة 7   الحي 

الصناعي

الدار البيضاء - املغرب

الـتــأسـيـ3
بالدار) عرفي  عقد  بمقت�شى 

البيضاء)بتاريخ فاتح غأس31)))0) 

لشركة) األسا�شي  القانون  تحرير  تم 

محدودة املسؤولية خافيتها كالتالي):)

التسمية):)بارا هيلت غند بوتي

الهدف):)

شبه) املنتجات  وبيع  شراء)

الصيدالنية وال1بية

•)التجارة

املعامالت) )•وبصصة عامة جميع 

التجارية غو االستيرادية غو الصناعية)

العقارية) غو  املنقولة  غو  املالية  غو 

املرتب1ة بشكل مباشر غو أير مباشر)

باألشياء)املذكورة غعاله غو التي يمكن)

غن تساهم في إنماء)الشركة...

:)إقامة العالية ج) املقر االجتماعي)

الحي الصناعي الدار) (  7 7)مݣازة) ه)

البيضاء)-)املغرب.

املدة):)99)سنة.

درهم) (100.000 (: الرغسمال)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

عن) الحصص  سددت  درهم  (100

كاملها ووزعت على الشركاء)كالتالي

 500 الصمد) عبد  فائق  السيد  (

حصة.

السيدة فتاش زهرة)500)حصة.

التسيير):)عهد به ملدة أير محددة)

وبصالحيات م1لقة.

املقيم) الصمد  عبد  فائق  السيد 

 (1 ديار السالم إقامة داري3 عمارة)

رقم)0))ع س الدار البيضاء.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ٍالى1))ديسمبر.

القانوني) لالحتياط  (%5 (: األرباح)
يوضع) غو  ينقل  غو  يوزع  غما  والباقي 
تحت االحتياط حسبما يقرره الجمع)

العام.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
 (0(( غأس31) (1( بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)9)) )8. 
السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  التجاري 
 (0(( غأس31) بتاريخ)1) البيضاء)

تحت رقم1)5)55.
من غجل التخليص واإلشهار
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 CENTRE D’HEMODIALYSE
HOUARA SARL

تأسي3 شركة
I)-)بمقت�شى عقد عرفـي،)تم إيداع)
ذات) لشركة  التأسي�شي  القانون 
املميزات) وذات  املسؤولية املحدودة.)

التالية):)
 CENTRE (: التسمية)
 D’HEMODIALYSE HOUARA

.SARL
الهدف):)الغرض من الشركة هو):

غمراض) مركز  وإدارة  تشغيل  (-
الكلى والغسيل الدموي)؛

التشخيص) خدمات  غداء) (-
والرعاية وإعادة التأهيل للمر�شى)؛

-)ممارسة خدمة املساعدة ال1بية)
القانونية) األحكام  وفق  ال1ارئة 

والتنظيمية النافذة.
إدارة غي عيادة طبية وتأجيرها) (-

وتشغيلها وإدارتها وت1ويرها)؛
املعدات) جميع  اقتناء) (-
ال1بية) واملنتجات  واملستلزمات 

الالزمة لتشغيلها)؛
-)جميع اإلجراءات ال1بية.

ومساحات) األطباء) توفير  (-
االستشارات ال1بية واملوارد البشرية)
االستشارات) إلجراء) الالزمة  واملادية 
فوق) واملوجات  العامة  ال1بية 
بال1ب) متعلق  عمل  وغي  الصوتية 

بشكل عام)؛

ذات) األنش1ة  جميع  تشغيل  (-

الصلة.

-)االستحواذ املباشر غو أير املباشر)

على حصة في رغس مال شركة مغربية)

كلًيا) (
ً
مماثال املؤس�شي  أرضها  يكون 

إليه غعاله،) املشار  للغرض  غو جزئًيا 

غو من املحتمل غن يساهم في ت1وير)

نشاط الشركة.

شارع) تقاطع  (: االجتماعي) املقر 

عالل بن عبد هللا وشارع ابن ب1وطة)

جرسيف.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرغسمال) (: االجتماعي) الرغسمال 

االجتماعي محدد في)100.000.)درهم)

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

100درهم للواحدة،)مكتتبة) من فئة)

ومحررة بالكامل وموزعة لصائدة):)

 Société( ksm( capital شركة)

درهم،) (10.000 برغسمال) (،sarl-au

للدار) التجاري  السجل  في  مسجلة 

(،5 896( رقم) تحت  البيضاء) الدار 

شارع) ((65 املسجل) مكتبها 
الزرق1وني،)ال1ابق التاسع،)رقم))9 

الدار البيضاء.)ويمثلها مديرها السيد)

سنهاجي ماني جواد،

السيدة فاطمة زهرة حارات،) (((

األطباء) بترتيب  مسجلة  كلى  طبيبة 

تحت رقم)15866.)مغربية الجنسية،)

في) (1987 نوفمبر) (18 مواليد) من 

تاونات،)حاملة للب1اقة الوطنية رقم)

فاس،) مدينة  في  مقيمة  (.C199975

11،)طريق بيل الجوي سيدي) تجزئة)

حرازم.)

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

1))ديسمبر.

السيد) الشركة  يدير  (: التسيير)

سنهاجي ماني جواد،)مغربي الجنسية،)

بالدار) (1966 0)غبريل) بتاريخ) ولد 

الوطنية) للب1اقة  حامل  البيضاء،)
نور) بإقامة  مقيم  (.BE81077 رقم)

كاليصورنيا عمارة)6)ال1ابق)))الشقة)

 )عين الشق الدار البيضاء

تم اإليداع القانوني بالسجل) (- (II

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

10)غأس31) بتاريخ) بالدار البيضاء،)

))0).،)تحت رقم)77)).
ملخص قصد النشر
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 KSM CAPITAL
SARL AU

 تأسي3 شركة 
I)-)بمقت�شى عقد عرفـي،)تم إيداع)

ذات) لشركة  التأسي�شي  القانون 

املسؤولية املحدودة و ذات املميزات)

التالية):

 KSM CAPITAL SARL(:(التسمية

.AU

الهدف):)الغرض من الشركة هو):

املالية) األوراق  وإدارة  امتالك 

ذلك) في  بما  األخرى.) الشركات  في 

العيادات،)

تأجير املعدات واآلالت.

املشاركة غو املصلحة في غي شركة)

امللكية سندات  وشراء)  غو مؤسسة،)

غو األوراق املالية.

التجارة املحلية غو الدولية،)وتوزيع)

غي منتج غو سلعة.

تشغيل وإدارة االمتيازات،)وطنية)

كانت غم دولية.

شارع) ((65 (: االجتماعي) املقر 
الزرق1وني،)ال1ابق التاسع،)رقم))9 

الدار البيضاء

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرغسمال) (: االجتماعي) الرغسمال 

10.000.درهم) في) محدد  االجتماعي 

اجتماعية) حصة  (100 إلى) مقسم 

100درهم للواحدة،)مكتتبة) من فئة)

ومحررة بالكامل و موزعة لصائدة):

السيد كمال سنهاجي ماني مغربي)

 1971 يونيو) ((( مواليد) الجنسية 

للب1اقة) حامل  البيضاء.) الدار 

مقيم) (،BE5 0187 رقم) الوطنية 

بمدينة تازة،)تجزئة البصري فيال رقم)

 .(7
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السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

1))ديسمبر.

السيد) الشركة  يدير  (: التسيير)

سنهاجي ماني جواد،)مغربي الجنسية،)

بالدار) (1966 0)غبريل) بتاريخ) ولد 

الوطنية) للب1اقة  حامل  البيضاء،)
نور) بإقامة  مقيم  (.BE81077 رقم)

كاليصورنيا عمارة)6)ال1ابق)))الشقة)

 )عين الشق الدار البيضاء

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم  (-II

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

يوليو) (5 بتاريخ) البيضاء،) بالدار 

))0)،)تحت رقم))896 5.
ملخص قصد النشر
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STE MIZA TISS
SARL

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في ابن)

(،(0(( يونيو) (19 بتاريخ) اسليمان 

القانون األسا�شي للشركة) تم تحرير 

ذات مسؤولية محدودة والتي تتميز)

بالخصائص التالية):

 MIZA TISS (: االجتماعي) االسم 

.SARL

موضوع الشركة):

نول النسيج.

تشغيل مصنع حرفي

وكل) واآلالت  الخيوط  استيراد 

ما يتعلق بالنسيج.

املدة):)99)سنة.

مولين) جماعة  (: االجتماعي) املقر 

الواد ابن اسليمان.
رغسمال الشركة):)100.000)درهم)

مكون من)1000)حصة بقيمة اسمية)

حررت) للواحدة  درهم  (100 قدرها)

وتوزع) االكتتاب  عند  نقدا  بالكامل 

للشركاء)حسب النسبة اآلتية):

السيد احمد مزابي)800)حصة.

السيد زكرياء)مزابي)100)حصة.

السيد غيوب مزابي)100)حصة.

تم تعيين السيد احمد) (: التسيير)
أير) ملدة  للشركة  كمسير  مزابي 

محدودة.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
فاتح يناير إلى)1))ديسمبر من كل سنة.
األرباح) من  يقت1ع  (: األرباح)
االحتياط) غجل  من  (%5 الصافية)
قرار) حسب  يوزع  الباقي  القانوني،)

الشركاء.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بابن) التجارية  باملحكمة  الضبط 
(،(0(( غأس31) اسليمان بتاريخ) )
التسجيل) وتم  (، 11 رقم) تحت 
بالسجل التجاري تحت رقم)7697.
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مكتب املحاسبة
»GOUVERNANCE PRESTIGE SARL«

)اقامة علي عمارة)))ال1ابق الثاني شقة)6)شارع)
محمد السادس)6)جليز مراكش

الهاتف)0665775056)الصاك3)) )))  )05

 GHAZAL QUAD 
 SARL AU

تأسي3 شركة محدودة املسؤولية 
ذات شريك وحيد 

مؤرخ) خاص  عقد  بمقت�شى  (.1
في مراكش)6))يونيو)))0))تم تحرير)
محدودة) لشركة  األسا�شي  القانون 
وحيد) شريك  ذات  املسؤولية 

باملميزات التالية):)
 GHAZAL( الشركة) تسمية 

.QUAD SARL AU
الهدف):)هدف الشركة هو:

العربات) وجميع  األرباع،) تأجير 
وكاميرا بدون طيار.

الرياضية) الصعاليات  تنظيم 
ثالثة) غطراف  لصالح  والثقافية 

وركوب االرباع وأيرها من اآلالت.
البيصواك) السياحية،) ال1رق 

والتموين.
واحة) مسعود  اوالد  دوار  املقر 

سيدي ابراهيم مراكش.
املدة):)تسعة وتسعون عاما.

الرغسمال):)100.000)درهم يقسم)
الى)1000)حصة قيمة كل واحدة منها)

100)درهم.

السيد) الشركة  يسير  اإلدارة 

نيتلمودن املهدي مغربي الجنسية ولد)

بورزازات املقيم) (1986 في فاتح يناير)

باقامة عبد املومن عمارة او الشقة)

106)الدشيرة انزكان.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

1))ديسمبر.

).)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)

الضبط باملحكمة التجارية بمراكش)

رقم) تحت  ((0(( يوليو) ((7 بتاريخ)

.1(7899
مكتب املحاسبة

»GOUVERNANCE PRESTIGE SARL«
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ANOUAL OFFICINALE
تأسي3 شركة

بمقت�شى عقد عرفـي مؤرخ في (-I 
))غأس31)))0)،)تم إيداع القانون)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدودة و ذات املميزات التالية):

 ANOUAL (: التسمية)

.OFFICINALE

الشركة،) من  الغرض  (: الهدف)

هو) الخارج،) في  غو  املغرب  في  سواء)

العمليات التالية):

-)تشغيل وإدارة الصيدلية.-)شراء)

الصيدالنية) املنتجات  جميع  وبيع 

وشبه الصيدالنية واملعدات ال1بية)

ومستحضرات) البي1رية  واملنتجات 
األخرى) املنتجات  وجميع  التجميل 

التي توزعها الصيدليات بشكل عام)؛

تصنيع) عمليات  بجميع  القيام  (-

األدوية الصيدالنية من قبل الشركة)

في) ثالثة  غطراف  بواس1ة  غو  نصسها 

إطار شراكات التعاقد من الباطن)؛

املستحضرات) تحضير  (-

الصيدالنية ومستحضرات التجميل.

تسليم وتوزيع جميع األفناف) (-

الصيدالنية) والبضائع  واملنتجات 

وشبه الصيدالنية)؛

في) وكاالت  غو  فروع  إحداث  (-

املغرب وفي الخارج.

ونقل) واستغالل  وحيازة  غخذ  (-
والتراخيص) االختراع  براءات  جميع 
والعمليات) التجارية  والعالمات 
املتعلقة بأأراض الشركة نيابة عن)

الشركة واالستيراد والتصدير)؛
املعامالت) جميع  غعم،) وبشكل  (-
غو) املالية  غو  الصناعية  غو  التجارية 
املتعلقة بشكل) العقارية  غو  املنقولة 
باألأراض) مباشر  أير  غو  مباشر 
املذكورة غعاله غو بأي غأراض مماثلة)
املرجح) من  التي  غو  فلة،) ذات  غو 
الشركة،) عمليات  وت1ور  تعزز  غن 
وكالهما من غجل نصسها وبالنيابة عن)
باملشاركة غو االتحاد،) غطراف ثالثة،)

بأي شكل من األشكال)؛
املقر االجتماعي):))18)عبد الكريم)

الخ1ابي كيليز)–)مراكش.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرغسمال) (: االجتماعي) الرغسمال 
درهم) (100.000 االجتماعي محدد في)
اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
من فئة)100)درهم للواحدة،)مكتتبة)
(: و محررة بالكامل و موزعة لصائدة)

السيدة مريم بن عمر.
السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

1))ديسمبر.
تم تعيين السيدة مريم) (: التسيير)

بن عمر مسيرة للشركة
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم  (-II
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
)1)غأس31) بتاريخ) بالدار البيضاء،)

))0))تحت رقم)8558)1.
ملخص قصد النشر
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 » NERO «
 SARL AU

املقر االجتماعي : )1زنقة القصار 
ال1ابق 5 رقم 10 املعاريف الدار 

البيضاء
تأسي3 شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (I
تحرير) تم  (،(0(( يوليو) ((0 بتاريخ)



16153 الجريدة الرسميةعدد)1)57 - ))فصر)   1 )1))غأس31)))0)) 

ذات) لشركة  غسا�شي،) قانون 

شريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

وحيد،)خافياتها كالتالي):

 NERO(:(التسميـة

األمالك) شراء) و  بيع  (: املوضوع)

العقارية)
زنقة) (1( (: االجتماعي) املقر 
املعاريف) (10 رقم) (5 القصار ال1ابق)

الدار البيضاء.

املـــدة):)99)عاما.
رغس املـال):)حدد في000.000,00.) 

حصة) ((0.000 إلى) مقسمة  درهم،)

بمائة درهم للحصة الواحدة،)وزعت)

كالتالي):

السيد عبد العزيز البنين بمبلغ) (

قيمته)0.000))حصة اجتماعية.

للسيد) التسيير  اسند  (: التسييـر)

عبد العزيز البنين.)

:)من فاتح يناير إلى) )السنة املالية)

1))ديسمبر.

5)لالحتياطي القانوني) األربـاح):)%)

و الباقي يوضع تحت تصرف الشركاء.

باملركز) القانوني  اإليداع  تم  (-II

و) الجهوي لالستتمار بالدار البيضاء)

السجل التجاري تحت رقم))7 551.
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 DAMA SERVICES
ش.م.م رغسمالها 100.000 درهم 

 ) شارع الزرق1وني ال1ابق 11 

الشقة )) الدار البيضاء

الـتــأسـيـ3
بالدار) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم) ((0(( يوليو) ((6 بتاريخ) البيضاء)

تحرير القانون األسا�شي لشركة ذات)

مسؤولية محدودة خافيتها كالتالي):

DAMA SERVICES)التسمية

شؤون) في  الوساطة  (- (: الهدف)

التشغيل والتوظيف.

-)تشغيل املوظصين مؤقتا بوضعهم)

تحدد) غخرى  شركات  تصرف  تحت 

مهامهم وتتحكم في تنصيذها؛

العمل) طلبات  بين  التوفيق  (-

وعروض العمل.

شارع) (( (: االجتماعي) املقر 
 (( الشقة) (11 ال1ابق) الزرق1وني 

الدار البيضاء
املدة):)99)سنة.

درهم) (100.000 (: الرغسمال)
فئة) من  حصة  (1.000 إلى) مقسمة 
الشركاء) على  وزعت  درهم  (100

كالتالي):)
 600 الدسيلي) جليلة  السيدة 

حصة.
السيدة سارة امللهى)00 )حصة.

:عهد به ملدة أير محددة) التسيير)
جليلة) للسيدة  م1لقة  بصالحيات 
الدسيلي املقيمة بالدار البيضاء،)فيال)
إقامة سندباد بيتش شارع عبد) ((5
الهادي بوطالب و السيدة سارة امللهى)
شارع) ( ( البيضاء،) بالدار  املقيمة 

املسيرة الخضراء)شقة)5)املعاريف.
ٍالى1)  يناير) (1 من) (: السنة املالية)

ديسمبر).
القانوني) لالحتياط  (%5 (: األرباح)
يوضع) غو  ينقل  غو  يوزع  غما  والباقي 
تحت االحتياط حسبما يقرره الجمع)

العام.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (II
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ) (8( (68 تحت رقم) البيضاء)

15)غأس31)))0) 
بالسجل) الشركة  تقييد  تم  (III
رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجاري 
591)55)بتاريخ)15)غأس31)))0) 

من غجل التخليص و اإلشهار)
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 MMS GUARD
 ش.م.م رغسمالها 100.000 درهم 

7 زنقة سبتة مكتب 9 حي 
املستشصيات الدار البيضاء

الـتــأسـيـ3
بالدار) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم) ((0(( يونيو) ((7 بتاريخ) البيضاء)
تحرير القانون األسا�شي لشركة ذات)
مسؤولية محدودة خافيتها كالتالي):

.MMS GUARD(:(التسمية
الهدف):)الحراسة.

سبتة) زنقة  (7 (: االجتماعي) املقر 

الدار) املستشصيات  حي  (9 مكتب)

البيضاء

املدة):)99)سنة.

درهم) (100.000 (: الرغسمال)

فئة) من  حصة  (1.000 إلى) مقسمة 

الشركاء) على  وزعت  درهم  (100

كالتالي):)

-)السيد محمد امللهى)500)حصة.

 500 الدسيلي) جليلة  السيدة 

حصة.

:عهد به ملدة أير محددة) التسيير)

محمد) للسيد  م1لقة  بصالحيات 

فيال) البيضاء،) بالدار  املقيم  امللهى 

إقامة سندباد بيتش شارع عبد) ((5

الهادي بوطالب.

ٍالى1)  يناير) (1 من) (: السنة املالية)

ديسمبر).

القانوني) لالحتياط  (%5 (: األرباح)

يوضع) غو  ينقل  غو  يوزع  غما  والباقي 

تحت االحتياط حسبما يقرره الجمع)

العام.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (II

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ) (8( (9( تحت رقم) البيضاء)

11)غأس31)))0)

بالسجل) الشركة  تقييد  تم  (III

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجاري 

)) )55)بتاريخ)11)غأس31)))0)
)من غجل التخليص و اإلشهار)
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ASY CHAHBAT
مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�شى  (-I

إيداع) تم  (،(018 ديسمبر) في18)

ذات) لشركة  التأسي�شي  القانون 

املسؤولية املحدودة شريك واحد و)

ذات املميزات التالية):

ASY CHAHBAT(:(التسمية
الهدف):)م1ور عقاري

10)زنقة الحرية) (: املقر االجتماعي)

ال1ابق)))شقة)5)الهبة الدار البيضاء.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

(: االجتماعي) الرغسمال 

في) محدد  االجتماعي  الرغسمال 

 5000 إلى) 500000.00درهم مقسم 

100درهم) حصة اجتماعية من فئة)

للواحدة،)مكتتبة و محررة بالكامل و)

موزعة لصائدة):)شهيري حميد.

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

1))ديسمبر.
التسيير):)تم تعيين السيد شهيري)

حميد.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم  (-II

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

يناير) (07 بتاريخ) البيضاء،) بالدار 

019)،)تحت رقم0811) .
ملخص قصد النشر
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 »ANIS TRAVEL « 
 SARL AU

    AVENUE(DES(FAR 3EME 

.ETG(N°1 -CASABLANCA

تأسي3 شركة
 (( بتاريخ) عرفي  عقد  بمقتدى 

بالدار البيضاء،)تم وضع) ((0(( ماي)

شركة) لتأسي3  األسا�شي  القانون 

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

بالخصوفيات) الوحيد  الشريك 

التالية):

 ANIS TRAVEL SARL (: التسمية)

 AU

غنش1ة وكاالت) (: أرض الشركة) (

السصر ومنظمي الرحالت.

املقر االجتماعي):  )شارع الجيش)
امللكي ال1ابق)))رقم)1)الدار البيضاء.

من طرف السيد اني3) (: التسيير)

برادة،)مسير للشركة ملدة أير محدودة)

ابتداء)من يوم خلق الشركة.

في) الرغسمال  حدد  (: الرغسمال)

إلى1000  مقسم  درهم  (100.000

حصة ب)100)درهم لكل حصة.

في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)

تسجيلها) تاريخ  من  ابتداء) عاما  (99

بالسجل التجاري.



عدد)1)57 - ))فصر)   1 )1))غأس31)))0))الجريدة الرسمية   16154

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

واملسجل) البيضاء) بالدار  التجارية 

بالسجل التجاري تحت رقم)7115 5 

بتاريخ)17)يونيو)))0).
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»PERFECT HOME DESIGN «
.S.A.R.L

RC(N° 551741

تأسي3 شركة
مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�شى  (-I
في)))يونيو)))0)،)تم إيداع القانون)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدودة و ذات املميزات التالية):

 PERFECT HOME(« (: التسمية)

.DESIGN« S.A.R.L

في) الغرض من الشركة  (: الهدف)

كل من املغرب والخارج):

وتسويق) وتوزيع  وبيع  شراء) (-

واألجهزة) املعدات  جميع  وتركيب 

واإللكترونيات) امل1بخ  ومستلزمات 

ومعدات مكاتب)

وتوزيع) وتسويق  وبيع  شراء) (-

جميع) وتصدير  واستيراد  وتمثيل 

األفناف واألشياء)واألثاث واملنتجات)

واملعدات واألدوات من غي نوع كانت.

-)جميع الخدمات املرتب1ة بشكل)

مباشر غو أير مباشر لغرض الشركة.

-)شركة األعمال املتنوعة.

وربما) وإدارة  وتشغيل  حيازة  (-
إعادة بيع جميع املمتلكات والحقوق)

املنقولة وأير املنقولة كما هي غو بعد)

التحول)؛

-)تجارة مواد البناء.
10)زنقة الحرية) (: املقر االجتماعي)
رقم)5)ال1ابق الثالث)-)الدار البيضاء

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرغسمال) (: االجتماعي) الرغسمال 

 100.000,00 في) محدد  االجتماعي 

حصة) (1000 إلى) مقسم  درهم 

درهم) (100 فئة) من  اجتماعية 

للواحدة،)مكتتبة و محررة بالكامل و)

موزعة لصائدة):

0 ))حصة) السيدة منار خديجة)
اجتماعية

فيليك3) ريوس  رينا  (/ السيد)
حصة) (((0  REINA RIOS FELIX

اجتماعية)
يسوع) مونوز  بينيدا  السيد 
 ((0  PINEDA MUNOZ JESUS

حصة اجتماعية)
السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

1))ديسمبر.
السيدة) تعيين  تم  (: التسيير)
ريوس) رينا  (/ السيد) و  خديجة  منار 

فيليك3..مسيران للشركة
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم  (-II
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
غأس31) بتاريخ) ) البيضاء،) بالدار 

))0))تحت رقم 9 ))8.
ملخص قصد النشر
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 AMES & VRD 
SARL 

شركه ذات مسؤولية محدودة 
برغسمال 100.000 درهم

املقر االجتماعي  : 10 شارع الحرية, 
ال1ابق ), رقم5 , الدار البيضاء

سجل تجاري عدد  
5 5907

بمقت�شى عقد عرفي منجز بتاريخ)
غنظمة) تأسي3  تم  ((0(( ماي) ((5
والتي) املسؤولية  محدودة  شركة 

تتمثل خصائصها فيما يلي):
 AMES( & (« شركة) (: التسمية))

VRD)»)ش.م.م.)
في) الشركة  تهدف  (: املوضوع)

املغرب والخارج):
الهيئات) كافة  وتنصيذ  -دراسة 
الحكومية العامة غو الخافة املتعلقة)
بالبناء)والهندسة املدنية من غي نوع)

كان.
الصنية) األعمال  وإنجاز  -دراسة 
املتلصز،) بالتصتيش  الخافة 
ومد) واإلدارة،) والتشخيص،)
والتب1ين،) واإلفالح،) األنابيب،)
واالختبار) والغرق،) وفاالت العرض،)

والكشف عن التسربات في األنابيب،)

واملعارض،) واملجمعات،) واملجاري،)

ومياه الصرف الصحي،)وشبكات مياه)

األم1ار ومياه الشرب)؛

كافة) وتنسيق  وإدارة  -جدولة 

األعمال العامة غو الخافة.

والشبكات) ال1رق  غعمال  -تنصيذ 

الحواف،) (،(VRD( املختلصة)

الق1ران،) األسصلت،) التسقيف،)

الق1ران.
الحضري) الت1وير  غعمال  -تنصيذ 

واملناظر ال1بيعية.

وتنميتها) املساحات  -فيانة 

وتوجيهها) وتسييجها  وتنظيصها 

وإمدادها بالكهرباء)وت1وير املساحات)

الهدم) غعمال  -تنصيذ  الخضراء)

والصرف) والحصر  والردم  والتسوية 

واألسمنت والبالط

-اللوجستيات والنقل البري بشكل)

عام.

والتصدير) االستيراد  -جميع 

والتجارة

غو) حصص  على  -االستحواذ 

جميع) في  غشكالها  بجميع  حصص 

كان) مهما  املؤسسات  غو  الشركات 

وفي) املغرب  في  وغنش1تها  شكلها 

الخارج.

جميع) فإن  غعم،) -وبصورة 

والصناعية) التجارية  املعامالت 

املنقولة) وأير  واملنقولة  واملدنية 

أير) غو  مباشر  بشكل  تتعلق  واملالية 

املحددة غو بأي) مباشر بأحد األشياء)

�شيء)آخر مشابه غو ذي فلة)؛

الرغسمال االجتماعي) (: الرغسمال))

غلف) مائة  بمبلغ  تحديده  تم 

)100000.00))درهم مقسم إلى غلف)

 (100( مائة) بقيمة  سهم  ((1000(

للسيد) مخصص  و  منها  لكل  درهم 

للبداوي عبد هللا.

آيت) السيد  حصة)) ((50(

(( حصة)) ((50( البداوي) البدوي 

 (50( الواحد) عبد  والسيدالبدوي 

و السيد آيت البدوي فيصل) حصة))

)50))حصة).

املقر االجتماعي)):)10)شارع الحرية,)

ال1ابق)),)رقم5),)الدار البيضاء

املدة):)99)سنة.
البدوي) آيت  (: التسيير اإلدارة)

فيصل و ملدة زمنية أير محدودة.

ممثلة) الشركة  (: الشركة) توقيع 

في جميع العقود الخافة بها بتوقيع)

فيصل) البدوي  آيت  من  البسيط 

وملدة زمنية أير محدودة.

السنة االجتماعية)):)من)1)يناير إلى)

1))ديسمبر.

بقلم) القانوني  تم تقديم اإليداع 

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم) تحت  ((0(( يونيو) (08 بتاريخ)

.8(67((
)مقت1ف من غجل اإلشهار).)
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 MAGHREB ALUMINIUM &

GLASS INDUSTRIES
SARL AU

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تأسي3) تم  (،(0(1 5))اأس31)

ذات) لشركة  األسا�شي  القانون 

املسؤولية املحدودة من شريك وحيد)

خصائصها كاآلتي):

 MAGHREB (: التسمية)

 ALUMINIUM( &( GLASS

.INDUSTRIES SARL AU

وشراء) بيع  (: االجتماعي) الغرض 

معدات الزجاج واملنيوم.

زنقة احمد) (1( (: املقر االجتماعي)

 8 1)رقم) املجاطي إقامة األلب طابق)

املعاريف.

املدة):)99)سنة.

 100.000 (: االجتماعي) الرغسمال 

1000)حصة بقيمة) درهم مقسم إلى)

غسماء) للسيدة  كلها  درهم  (100

كرزاب.

كمسيرة) تعيين  تم  (: التسيير)

للشركة وملدة أير محدودة.
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الساكنة) كرزاب،) السيدة اسماء)
مجموعة) الولصا  رياض  تجزئة  في 
الولصا الدار) ( 1 )0)شقة) 07)مدخل)
ورقم) ت  ب  والحاملة  البيضاء،)

.BK((695(
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)1))ديسمبر.
األرباح):)بعد اقت1اع)5%)لتأسي3)
يقسم) الزائد  القانوني،) االحتياطي 

حسب قرار الشركاء.
بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ) (791117 تحت رقم) البيضاء)

1))غأس31)1)0).
 .51  01 عدد) تجاري  سجل 

بتاريخ)1))غأس31)1)0).
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EUROCAO MAROC
SARL

تأسي3 شركة
بمقت�شى عقد عرفـي مؤرخ في) (-I
القانون) إيداع  تم  (،(0(( يوليو) (8
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدودة و ذات املميزات التالية):
 EUROCAO MAROC(:(التسمية

SARL
الهدف):)أرض الشركة في املغرب،)
عن) نيابة  غو  نصسها  عن  باألفالة 

غطراف ثالثة):
إنتاج واستيراد وتصدير وتجارة) (-
املنتجات) جميع  وتوزيع  وتعبئة 
واملكونات) الخام  واملواد  الغذائية 
سيما) وال  الصلة،) ذات  والتعبئة 

منتجات املخابز واملعجنات)؛
-)الحصول على التراخيص وبراءات)
فيما) التجارية  والعالمات  االختراع 
يتعلق ب أرض الشركة غو الحصول)

عليها غو استغاللها غو منحها)؛
حيازة واستئجار معدات جميع) (-
للعمليات) الضرورية  واملباني  املباني 

االجتماعية)؛
بجميع) الشركة،) مشاركة  (-
األشكال،) من  شكل  وبأي  الوسائل،)
إنشاؤها) تم  التي  الشركات  في جميع 
نشاط) لديها  إنشاؤها  سيتم  التي  غو 

مباشر) أير  غو  مباشر  بشكل  مرتبط 

بغرض الشركة غو غي غأراض مماثلة غو)

ذات فلة،)وال سيما من خالل إنشاء)

شركات جديدة غو مساهمات غو رعاية)

غو اشتراكات غو مشاريع مشتركة)؛

املعامالت) جميع  غعم،) وبشكل 

غو) املالية  غو  الصناعية  غو  التجارية 

األوراق املالية املتعلقة بشكل مباشر)

غو أير مباشر باألأراض املحددة غعاله)

غو التي قد تعزز ت1وير الشركة.

 (( تجزئة رقم) (: املقر االجتماعي)

 1((00 تامسنا) الصناعية  املن1قة 

تمارة املغرب.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرغسمال) (: االجتماعي) الرغسمال 

االجتماعي محدد في)60.000.00)درهم)

600)حصة اجتماعية من) مقسم إلى)

مكتتبة للواحدة،) درهم  (100  فئة)

و محررة بالكامل و موزعة لصائدة):

 NORTE-EUROCAO،(SL(300  -

00))في) 1)إلى) سهم تحمل األرقام من)

مقابل مساهمتها البالغة ثالثين غلف)

)0.000)))درهم)؛

 SARL EL OUASTI (00 -)شركة)

سهم تحمل األرقام من)01))إلى)600 

مقابل مساهمتها البالغة ثالثين غلف)

)0.000)))درهم.)

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

1))ديسمبر.

السيد) (- تعيين) تم  (: التسيير)

غواستي خالد.

 PUIGARNAU السيد) (-

)TORELLO...مسيران) Rafael

للشركة

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم  (-II

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

 (0(( غأس31) (10 بتاريخ) بتمارة 

تحت عدد)8675.
ملخص قصد النشر
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 AM MOHAMMED IMO
 S.A.R.L

تأسي3 شركة
مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�شى  (-I
في))0))يوليو)8)،)تم تأسي3 شركة)
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 
وحيد التي تتوفر على املميزات التالية):
 AM MOHAMMED (: التسمية)

 IMO S.A.R.L
الهدف):)اإلنعاش العقاري

شارع) ((76: االجتماعي) املقر 
الدار) الثالث  ال1ابق  تاشصين  ابن 

البيضاء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرغسمال) (: االجتماعي) الرغسمال 
.100.000,00 في) محدد  االجتماعي 
حصة) (1000 إلى) مقسم  درهم 
درهم) (100 فئة) من  اجتماعية 
للواحدة،)مكتتبة و محررة بالكامل و)

موزعة لصائدة):
الرحيوي) غمين  محمد  السيد 

1000)حصة اجتماعية
السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

1))ديسمبر.
تم تعيين السيد محمد) (: التسيير)
للشركة) وحيد  مسير  الرحيوي  غمين 

مع إمضاءه الوحيد).
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم  (-II
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
15)غأس31) بتاريخ) بالدار البيضاء،)

))0)،)تحت رقم)56) )8 .
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GOOD CIG DISTRIBUTION
SARL AU

رغسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : ) زنقة الصنوبر 
شقة )1، ال1ابق  ، الدار البيضاء

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في الدار)
تأسست) (،(0(( يونيو) (15 البيضاء)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
املوافصات) ذات  واحد  لشريك 

التالية):

اسم الشركة):)تحمل هذه الشركة)

اسم كود سيك ديستربسيون ش م م.

موضوع الشركة):)تقوم شركة كود)

سيك ديستربسيون ب1ريقة مباشرة)

غو أير مباشرة،)سواء)داخل املغرب غو)

خارجه بما يلي):

استيراد جميع غنواع السلع.

الشراء،)البيع والتوزيع،)املعامالت)

التجارية،)التجارة العامة.

العمليات) كل  العموم  وعلى 

مباشرة) أير  غو  مباشرة  املرتب1ة 

هدف) كل  غو  االجتماعي  بالهدف 

شأنه) من  غو  له  موازي  غو  مشابه 

تسهيل الهدف االجتماعي.

املقر) يكون  (: االجتماعي) املقر 

البيضاء) بالدار  للشركة  االجتماعي 
ال1ابق) ))شقة))1)زنقة الصنوبر.

املدة):)ينحصر عمر الشركة في)99 

سنة ابتداء)من التأسي3 النهائي.
يحدد في مبلغ) (: رغسمال الشركة)

 100 إلى) مقسم  درهم  (100.000

درهم) (1000 منها) كل  قيمة  حصة 

طرف) من  كاملة  قيمتها  سددت 

الشريك الوحيد السيد عمر التاقي.

بين) األرباح  توزع  (: األرباح) توزيع 

التي) الحصص  بحسب  الشركاء)

بعد) ذلك  منهم،) واحد  كل  يملكها 

خصم االقت1اعات القانونية.

بتاريخ))1)يوليو)))0)،)تحت رقم)

.5 9585

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء.
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GO HIGH CALL SARL
R.C(n° 552271

تأسي3 شركة (
-)بمقت�شى عقد عرفـي مؤرخ في) (I
تم إيداع القانون) (، ((0(( يوليو) ((0

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدودة.)وذات املميزات التالية):)

 GO HIGH CALL (: التسمية)

.SARL

الهدف):)مركز االتصال.
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املقر االجتماعي):)شارع الزرق1وني)
 ( رقم) (1 ال1ابق) الزرق1وني  فضاء)

حي املستشصيات الدار البيضاء.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرغسمال) (: االجتماعي) الرغسمال 

درهم) (100.000 االجتماعي محدد في)

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

من فئة)100)درهم للواحدة،)مكتتبة)

ومحررة بالكامل وموزعة لصائدة):)

السيد زيري غحمد غمين)500)سهم)

50000)درهم.

500)سهم) السيد منصوح ياسين)

50،000)درهم.

 100.000 سهم) (1.000 املجموع)

درهم.

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

1))ديسمبر.

التسيير):)تم تعيين السيد منصوح)

ياسين مسيرا للشركة.

التوقيع املشترك) (: توقيع الشركة)
للسيد منصوح ياسين والسيد زيري)

غحمد غمين.

تم اإليداع القانوني بالسجل) (- (II

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

غأس31) (10 بتاريخ) بالدار البيضاء)

))0))تحت رقم)) 8))8.
ملخص قصد النشر
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BOTTICELLI
SARL

تأسي3 شركة
بمقت�شى عقد عرفـي مؤرخ في) (-I
القانون) إيداع  تم  (،(0(( ماي) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدودة وذات املميزات التالية):)

.BOTTICELLI SARL(:(التسمية

الهدف):)تصنيع منتجات األلبان.

والحلويات) كريم  اآلي3  فنع  (-

املصنوعة يدوًيا.

املقر االجتماعي):)67)تجزئة ميموزا)

بن سينا)))غنصا الدار البيضاء.

99)سنة ابتداء)من تاريخ) (: املدة) (
تأسيسها النهائي.

الرغسمال) (: الرغسمال االجتماعي)
درهم) (10.000 في) ي محدد  االجتماع
اجتماعية) حصة  (1000 ( ى إل مقسم 
من فئة)100)درهم للواحدة،)مكتتبة)

ومحررة بالكامل وموزعة لصائدة):
حصة) (50 ملسصر سناء) ا السيدة 

)5.000)درهم. اجتماعية)
حصة) (50 جاد) سصر  مل السيد 

اجتماعية)5.000)درهم.)
السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

1))ديسمبر.
التسيير):)تم تعيين السيدة املسصر)

سناء)مسيرة للشركة.
لدى) القانوني  اإليداع  م  ت (- (II
البيضاء،) بالدار  التجارية  ة  املحكم
بتاريخ)10)غأس31)))0))تحت رقم)
) 8))8)بالسجل التجاري)69))55.

ملخص قصد النشر
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STE SPACE FOOD STAR 
 S.A.R.L

تأسي3 شركة
تم بتاريخ)))غأس31)))0))وضع)
قانون منظم لشركة ذات املسؤولية)

املحدودة باملميزات التالية):)
 STE STE SPACE (: مية) التس

.FOOD STAR S.A.R.L
الهدف):)م1عم.

-)مقهى.
امليل) ((80 رقم) (: املقر االجتماعي)

ال1ابق السصلي قلعة السراأنة.
املدة):)99)سنة)

 100.000 (: االجتماعي) رغسمال  ال
درهم مقسم على)1000)سهم من فئة)

100)درهم موزع كاآلتي):)
 500 البوزيدي) سعيد  سيد  ال

حصة.)
 500 دحو) العالي  عبد  سيد  ال

حصة.
:)من فاتح يناير إلى) )السنة املالية)

1))ديسمبر.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوم) السراأنة  لقلعة  االبتدائية 

رقم) تحت  ((0(( غأس31) (16

(: رقم السجل التجاري)) (((0/(0((

.5(61
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SOCIETE YAMOTAK
شركة محدودة املسؤولية شريك 

وحيد

رغسمالها : 80.000.00 درهم

مقرها االجتماعي : ملتقى زنقة 

الجزائر و) زنقة غبو بكر البقالني 

ال1ابق )

 

RC N°5(7679

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

فاتح) بتاريخ  بالبيضاء) املنعقد 

غأس31)))0))تقر ر ما يلي):)

من) الشركة  مال  رغس  زيادة  (-

80000)درهم إلى)080.000.))درهم.)

-)تحيين النظام األسا�شي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 

غأس31)))0))تحت عدد)679 )8.
لإلشارة والبيان

املسير
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ATLAS CAPITAL BOURSE
S A

RC : 105787

رغسمالها : 15.000.000 درهم

املقر الرئي�شي : 88 زنقة مراك�شي، حي 

مدار، الدار البيضاء

تجديد والية الرئي3 املدير العام
بموجب غحكام عقد خاص بتاريخ)

العام) الجمع  قرر  (،(0(( يونيو) ((0

تجديد) للشركة  السنوية  العادي 

محمد) األمين  السيد  عضوية  فترة 

الوطنية) للب1اقة  الحامل  الجراري 

عام) مدير  كرئي3  (،A((9078 رقم)

ملدة)6)سنوات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت) (،(0(( غأس31) (5
رقم) 71))8.
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ATLAS CAPITAL BOURSE
S A

RC : 105787
رغسمالها : 15.000.000 درهم

املقر الرئي�شي : 88 زنقة مراك�شي، حي 

مدار، الدار البيضاء

تجديد الواليات
خاص) عقد  شروط  بموجب 

قرر الجمع) (،(0(( يونيو) ((0 بتاريخ)

العام العادي للشركة ما يلي):

)تجديد والية السيد األمين محمد)

الوطنية) للب1اقة  الحامل  الجراري 
عام) مدير  كرئي3  (،A((9078 رقم)

ملدة)6)سنوات.

 LA شركة) تصويض  تجديد 

 COMPAGNIE FINANCIERE

برغسمال) (HOLDING ATLAS SA

 RC181559 درهم) (10075000

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

ممثلة بالسيد محمد هشام الشبيهي)

الوطنية) للب1اقة  الحامل  الحسني 
رقم))A(67 8)كمدير ملدة)6)سنوات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت) (،(0(( غأس31) (5
رقم))71))8.

252 P

ATLAS CAPITAL BOURSE
S A

RC : 105787
رغسمالها : 15.000.000 درهم

املقر الرئي�شي : 88 زنقة مراك�شي،

حي مدار، الدار البيضاء

تجديد الواليات
خاص) عقد  شروط  بموجب 

قرر الجمع) (،(0(( يونيو) ((0 بتاريخ)

العام العادي للشركة ما يلي):
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)تجديد والية السيد األمين محمد)

الوطنية) للب1اقة  الحامل  الجراري 
عام) مدير  كرئي3  (،A((9078 رقم)

ملدة)6)سنوات.

 LA شركة) تصويض  تجديد 

 COMPAGNIE FINANCIERE

برغسمال) (HOLDING ATLAS SA

 RC181559 درهم) (10075000

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

ممثلة بالسيد محمد هشام الشبيهي)

الوطنية) للب1اقة  الحامل  الحسني 
رقم))A(67 8)كمدير ملدة)6)سنوات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

غأس31)))0)،)تحت رقم))71))8.
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ATLAS CAPITAL FINANCE
S A

RC : 95557 / IF 01004107

املقر الرئي�شي : 88 زنقة مراك�شي، حي 

مدار، الدار البيضاء

تجديد الواليات
بتاريخ) خاص  عقد  على  بناء)

العام) الجمع  قرر  (،(0(( 0))يونيو)

العادي السنوية للشركة ما يلي):

مارك) السيد  تصويض  تجديد 

الحامل) (MARC KREIKER كريكر)

 BE6 ( 7W رقم) الوطنية  للب1اقة 

كمدير ملدة)6)سنوات.

 LA شركة) والية  تجديد 

 COMPAGNIE FINANCIERE

برغس) (HOLDING ATLAS SA

رقم) درهم  (10075000 قدره) مال 

التجارية) املحكمة  (،RC181559

بالدار البيضاء)ممثلة بالسيد محمد)

الحامل) الحسني  الشبيهي  هشام 

 A(67 8( رقم) الوطنية  للب1اقة 

كمدير ملدة)6)سنوات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ)8)ماي)

))0)،)تحت رقم)715))8.
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WHITE KITCHEN

SARL

 العنوان : متجربال1ابق األر�شي

رقم ) تجزئة املنازه امليمون  1 

 إقامة تيليب شارع عبد املومن

الدار البيضاء

 RDC(MAGASIN(N ° 2

 LOTISSEMENT MANAZIL

 AL MAYMOUNE LOT

 14 RESIDENCE(TULIPE

 BOULEVARD ABDELMOUMEN

-CASABLANCA

تصويت حصص اجتماعية
حصص) بيع  عقد  بمقت�شى  (

 (0(( يوليو) (7 رسمي املنعقد بتاريخ)

شركة) (WHITE KITCHEN لشركة)

ذات املسؤولية املحدودة رقم سجل)

التجاري)7 )506.

تقرر مايلي):)

اجتماعية) حصة  (1000 تصويت)

بمبلغ) للحصة  درهم  (100 بقيمة)

لصائدة) درهم  (100.000 إجمالي)

والسيد) شرقي  الحبيب  السيدغحمد 

محمد شرقي والسيدة عزيزة بناني.

 لذلك غفبح الصصل)7)من القانون

األسا�شي للشركة كما يلي):)

 ( 0 السيد غحمد الحبيب شرقي)

حصة.

السيد محمد شرقي)0)))حصة.

السيدة عزيزة بناني)0)))حصة.

مجموع)1000)حصة.

تعيين السيدة عزيزة بناني مسيرة)

قابلة) سنوات  ثالثة  ملدة  للشركة 

للتجديد.

تحيين القانون األسا�شي للشركة.

تم اإليداع باملحكمة التجارية بالدار)

(0(( غأس31) (11 بتاريخ)  البيضاء)

تحت عدد)08) )8.
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EDEN
STAR

الزيادة في الرغسمال
بموجب عقد عرفي مؤرخ بالدار)
 (0(( يوليو) فاتح  يوم  البيضاء)
ومسجل بنص3 املدينة قررت شركة)
املهام) ذات  شركة  (EDEN STAR
  (.880.000 ورغسمالها) املحدودة 
في الدار) الرئي�شي  املقر  ذات  درهم،)
شارع محمد الخام3) (97 (: البيضاء)

ما يلي)):)
 الزيادة في الرغسمال بمبلغ)0.000)6
درهم) ((.880.000 من) لرفعه  درهم 
بإنشاء) وذلك  درهم  ((.500.000 إلى)
درهم) (100 فئة) من  حصة  (6.(00

للواحدة.
القانون) من  و7) (6 املواد) تعديل 

األسا�شي للشركة.
األسا�شي) النظام  فياأة  إعادة 

للشركة.
اإليداع):)تم اإليداع القانوني لدى)
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
 (0(( غأس31) (10 يوم) بالبيضاء)

وتحت رقم)095 )8.
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 LA GRIFFE LABELING
MAROC

بموجب عقد عرفي مؤرخ بالدار)
 (0(( يوليو) ((0 يوم) البيضاء)
ومسجل بنص3 املدينة قررت شركة)
 LA GRIFFE LABELING MAROC
شركة ذات املهام املحدودة رغسمالها)
الرئي�شي) املقر  ذات  درهم  ((00.000
 106 Lotissement( Al( Badr (: في)
 n°9( 2eme( Étage( Ain( Sebaa

Casablanca)ما يلي):))
األسا�شي) النظام  فياأة  إعادة 

للشركة.
اإليداع):)تم اإليداع القانوني لدى)
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
غأس31) (10 يوم) البيضاء) بالدار 

))0))وتحت رقم)096 )8.
للنشر والبيان
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COVIREP S.A
برغسمال 000.000.) درهم

املقر الرئي�شي : 89 شارع املقاومة 
الدار البيضاء

خاص) عقد  شروط  بموجب 
شركاء) قرر  ((0(( غبريل) ((0 بتاريخ)
برغسمال) (COVIREP S.A شركة)

)2.000.000،00))درهم):)
•)تعيين مدير.

•)وفاة غحد املدراء.
غعضاء) فترات عضوية  تجديد  (•

مجل3 اإلدارة.
•)تكوين مجل3 اإلدارة.
•)موافقة املدير الجديد.

•)التوافل مع املساهمين.
التجارية) املحكمة  في  اإليداع  تم 
 (0(( ماي) (7 بتاريخ) بالدار البيضاء)
البيضاء الدار  (((019 رقم)  تحت 

.RC ((5((
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 TOREN FOOD SARL 
تعديالت قانونية للشركة

I)-)تبعا لالجتماع العام االستثنائي)
 للشركة في) ))يونيو)))0))قرر ما يلي)):)
(: املال) رغس  زيادة  ((1(    
بمبلغ) الشركة  مال  رغس  في  الزيادة 
غلف) )غربعمائة  درهم) ( 00.000
درهم) (100.000 إلضافتها إلى) درهم))
 500.000 )مئة غلف درهم))ولتصبح)
من) درهم).) غلف  )خمسمائة  درهم)
جديدة) سهم  ( .000 إنشاء) خالل 
درهم للسهم الواحد،) (100 من فئة)
بخصمها من األرباح املحتجزة))األرباح)
  .107.6(9.76 والبالغة) السابقة))

درهم.
من) و7) (6 املواد) تعديل  وبالتالي  (
لتصبح) للشركة  األسا�شي  النظام 

كالتالي):)
)املادة)6):)

-)السيد طورين محمد،)جلب إلى)
الشركة مبلغ)50.000))غلف درهم.)

-)السيد طورين زكرياء،)جلب إلى)
الشركة مبلغ)000 50))غلف درهم.
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االجتماعي) املال  رغس  (: (7 املادة)
 500.000 مبلغ) في  محدد  للشركة 
وهي) (( )خمسمائة غلف درهم).) درهم)
غلف)) )خمسة  (5.000 إلى) مقسمة 
للسهم) درهم)) (100( فئة) من  سهم 
بالكامل من طرف) ودفعت  الواحد،)
محمد) طورين  السيد  املساهمون 

والسيد طورين زكرياء،)
هذه األسهم قد غفبحت مرقمة)

من)1)إلى)5.000. 
االجتماعي) الغرض  توسيع  (((

للشركة)):)
يقرر املساهمون الحاليون توسيع)
ليشمل) للشركة  االجتماعي  الغرض 

األنش1ة التالية):)
-)التجارة الدولية،)جميع العمليات)
إلى) البضائع  وبيع  شراء) (: التجارية)

الخارج.
توزيع املواد األولية والبسكويت) (-
املنتجات) وجميع  والشوكوالتة 

الغذائية.
املواد) جميع  وتصدير  استيراد  (-
األولية واملعدات واآلالت واإلمدادات)

املختلصة.
-)القيام بجميع عمليات االستيراد)

والتصدير.
-)شراء)وبيع وتسويق واستيراد جميع)
املخصصة الخام  واملواد   املنتجات 
والشوكوالتة) البسكويت  لصناعة 

وجميع املنتجات الغذائية.
-)تصنيع ومعالجة وتصميم وتعبئة)
البسكويت) منتجات  جميع  وتسويق 

والشوكوالتة واملواد الغذائية.
استغالل جميع الصروع وجميع) (-
مستودعات البضائع وجميع املصانع)
التي يمكن إنشاؤها في املغرب غو في)
وجميع املشاركات في جميع) الخارج،)
تهم) قد  التي  غو  املماثلة  األعمال 

الشركة غو تعزز تنميتها.
غي) مع  الشراكة  غو  املشاركة  (-
شركة مماثلة قد تكون ذات فائدة في)

ت1ويرها.
غو بيع غو توريد غو توزيع) شراء) (-
مشابه منتج  غي  تبادل  غو  تمثيل   غو 

غو ملحق باملنتجات املذكورة غعاله.

II)-تم اإليداع القانوني في املحكمة)
رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 
 ))))8)في تاريخ)))غأس31)))0).
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 FONCIERE RES 1 SARL 
RC N°80681
IF : 20761619

برغسمال 1.180.000  درهم
املقر الرئي�شي : فيال تيريز، زنقة 
سوريا، حي السعيدية، كيليز

العام) الجمع  تقرير  وبموجب 
االستثنائي بتاريخ)0))ديسمبر)0)0)،)

تقرر):)
على) العمومي  الجمع  وافق 
التحويل املقترح ملائتين وخمسة آالف)
من) سهم  (((05.900( وتسعمائة)
 »FONCIEREE RES 1 SARL«(شركة
 MK HOLDING« لشركة) اململوكة 
 FONCIERE« لصالح شركة) (»SARL

.»KMR SA
وبالتالي فإن التوزيع الجديد لرغس)

املال هو):)
 (05.900 »FONDIERE KMR

SA«)سهم.
 (05.900 Yamed(Education(01

سهم.
غي ما مجموعه)11.800 )سهم.

التعديل النسبي لعقد التأسي3.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
نوفمبر) (8 بتاريخ) ملراكش  التجارية 

))0))تحت رقم)1)85)1.
260 P

FIL PRINT شركة
ش . م . م

 LOT 38 ETAGE 1 RUE 2 BIS
 ZONE INDUSTRIELLE MLY
RACHID CASABLANCA

الـسـجـل الـتـجـاري 19) 96) 
تـصـويـت الحـصـص اإلجـتـمـاعـيـة

إستقالة مسير
تعيين مسير جديد 

مصادقة على القانون األسا�شي
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (1
يونيو) ((9 بتاريخ) الدارالبيضاء) في 

شركة) (FIL PRINT لشركة) ((0((
رغسمالها.) املحدودة  املسؤولية  ذات 

100.000)درهم تقرر ما يلي):)
إجتماعية) حصة  (5000 تصويت)
من طرف السيد عبد الصمد ب1اني)

لصائدة السيد ياسر تضيض.)
))-)بمقت�شى محضر الجمع العام)
اإلسـتـثـنـائي املنعقد في الدار البيضاء)
لشركة) ((0(( يونيو) ((9 بتاريخ)
املسؤولية) ذات  شركة  (FIL PRINT
درهم) (100.000 رغسمالها) املحدودة 

تقرر ما يلي):)
إقرار تصويت الحصص اإلجتماعية.
اسـتـقـالـة الـسـيـد عبد الصمد) (* (

ب1اني مـن مـهـامـه كـمـسـيـر للـشـركـة.
تضيض) ياسر  الـسـيـد  تـعـيـيـن  (* (

كـمـسـيـر للـشـركـة لـمـدة أـيـر مـحـددة.
)*)الـتـزام الـشـركـة بـتـوقـيـع الـسـيـد)
ياسر تضيض والسيدة مليكة امليزان.)
من) و) ) (7 (،6 تغيير الصصول) (* (

القـانون األسا�شي.
)*)املصادقة على القانون األسا�شي)

الجديد.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  ((-
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
 (0(( غأس31) (10 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم))08 )8.
بيان مختصر
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SST JANAH
S.A.R.L AU

SST JANAH S.A.R.L AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة 

للمساهم الوحيد
مبلغ رغسمال الشركة : 800.000 

درهم
عنوان مقرها االجتماعي  ) طريق 
الجديدة لخياي1ة حد السوالم 

برشيد
شركة ذات مسؤولية محدودة 
للمساهم الوحيد بعد تحويل 

الشخص املادي
بمقت�شى عقد مؤرخ في)15)يوليو)
األسا�شي) النظام  إنشاء) تم  (،(0((
لشركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
الشريك الوحيد بعد تحول الشخص)

القادر) عبد  جناح  باسم  املادي 
قانون) من  الضرائب  لقانون  وفًقا 
بتحويل) املتعلق  ((01( لعام) املالية 
شركات) إلى  املاديين  األشخاص 

خاضعة لضريبة الشركات.
 SST تأخذ الشركة اسم) (: االسم)

.JANAH SARL AU
طريق) (( (: االجتماعي) املقر 
السوالم) حد  لخياي1ة  الجديدة 

برشيد.
رغسمال الشركة):)800.000)درهم)
 100 8.000)سهم بقيمة) مقسمة إلى)
بالكامل) مدفوعة  منها  لكل  درهم 

ومخصصة للمساهم الوحيد.
السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)
جناح عبد القادر لصترة أير محددة،)

تسجيل) تم  (: التجاري) السجل  (
الشركة في السجل التجاري باملحكمة)
يوليو) ((1 بتاريخ) ببرشيد  االبتدائية 

))0))تحت رقم))1685
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع  (
 القانوني في السجل التجاري باملحكمة
يوليو) ((1 بتاريخ) ببرشيد  االبتدائية 

))0))تحت رقم)717.
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 MEDICABLE
شركة مجهولة االسم

رغسمالها 80.600.000 درهم 
10 شارع الجيش امللكي البيضاء

I)-)بمقت�شى الجمع العادي بتاريخ)
إعادة) قرر الشركاء) ((0(( يونيو) ((0
والسيد) الكسال�شي  دفيد  تعيين 
دانيال) والسيد  غبيكسي3  روبرت 
للشركة) كمدراء) الكسال�شي  جون 
يوليو) ((7 ملدة ست سنوات وبتاريخ)
تعيين) اإلدارة  مجل3  قرر  ((0((
السيد دفيد الكسال�شي رئيًسا ومديًرا)
عاما،)والسيد روبرت غبيكسي3 نائًبا)
جون) دانيال  والسيد  العام  للمدير 

الكسال�شي نائًبا للمدير العام.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
الضبط باملحكمة التجارية بالبيضاء)
بتاريخ)10)غأس31)))0))تحت رقم)

.8( 079
من غجل التخليص واإلشهار

263 P
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جيوكلوب أفريكا
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رغسمالها 100.000 درهم
11 زنقة ليل البيضاء

الجمعية) مداولة  بمقت�شى  (- (I
العامة الغير العادية املنعقدة بتاريخ)
قبول) الشركاء) قرر  ((0(( ماي) (1(
استقالة السيد إيلي كوهن والسيدة)
السيد) وموافلة  مدينة  إيزابيل 
غبيكاسي3) إيلي  السيد  كوهن،) دان 
ملهامهم) غبيكاسي3  يائيل  والسيدة 
تعيين) كمسيرين للشركة كما قرروا 
فاليري) والسيدة  إكال كوهن  السيد 
للشركة) جديدين  كمسيرين  كوهن 
وبذلك تصبح الشركة ملزمة بالتوقيع)
عائلة) من  واحد  ملسيرين  املزدوج 

كوهن وواحد من عائلة غبيكاسي3.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (-II
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
 (0(( 10)غأس31) بالبيضاء)بتاريخ)

تحت رقم)080 )8.
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  SOMOTEL سومــوطــــــيل
 شركــة ذات مسؤوليــة محدودة 

رغسمالـهـــــا 00.000) درهـــــــم
 مقــرها االجـتمـاعي : 7/5 زنقة كاي 

وزاوية طريق غوالد زيان 
الدار البيضاء 

الزيــادة فــي رغســمال الشــركــة
العـام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
البيــضاء) بالدار  املنعـــقد  االستثنـائـي 
قــــرر) (،(0(( يوليو) ((5 بتاريخ)
سوموطــــيل) شـركـة  شركـاء) باإلجماع 

»STE SOMOTEL«)ما يلــي):)
مــــــن) الشركة  رغسمـــال  رفــــع 
00.000))دهم إلى)00.000 .))درهم)
00.000).))درهم) ودلك بزيادة مبلغ)
جديــدة) حصة  (((.000 إفــدار) مع 
من فــئة)100)درهم للحصة الواحـدة)
على) ومحـــررة  بالكامــل  مكتـــتــبـة 

الشكل التالي):)
عند) بالكامل  محرر  منها  جزء) (-
 1.(00.000 االكتتاب في حدود مبلغ)
من) املرحل  إدماج  طريق  عن  درهم 

جديد.

مبلغ) حدود  في  الثاني  الجزء) (-
في) محرر  نـــقـــدا  درهم  (1.000.000

الربع))1/ ) .
من) و8) (7 البند) تعديل  وبالتالــي 

القانون األسا�شي للشركة.)
-)وقد تـم اإليداع القانوني بكتابة)
التجارية) املحكمــة  لـدى  الضبط 
غأس31) (10 بتاريخ) بالدار البيضاء)

))0))تحت عدد))09 )8. 
)نسخـــــة قصـد البيــــان

)املسيـــــر
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ENGIE SOLAR MAROC
الشكل القانوني : شركة مساهمة 

مبس1ة مع مساهم واحد
رغس املال : 00.000) درهم

املقر الرئي�شي : توين سنتر، البرج 
الغربي - تقاطع شارع الزرق1وني 
وشارع املسيرة الخضراء - الدار 

البيضاء.
السجل التجاري : 7169))

وفًقا ملحضر القرارات االستثنائية)
بتاريخ)10)ماي)))0)،)يقرر املساهم)

الوحيد):)
للشركة) النظام األسا�شي  تقيد  (-

بأحكام القانون رقم)0).19،)و
تحويل الشكل القانوني لشركة) (-
ENGIE SOLAR MAROC)إلى شركة)
مساهمة مبس1ة مع مساهم واحد)

.(s.a.s.u(
 اإليداع القانوني):)تم إيداعه باملحكمة
 (7 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليو)))0))برقم) 58))8.
266 P

AGRI GARDEN PRO SARL
زيادة رغس مال شركة 

بتاريخ) العرفي املحرر  للعقد  تبعا 
5))يوليو)))0))تقرر ما يلي)):)

بقيمة) الشركة  مال  رغس  زيادة 
حساب) إدراج  عبر  درهم  ( 00.000
بإفدار) وذلك  املحتجزة  األرباح 
100)درهم) 000 )سهم جديد بقيمة)
املال) رغس  فار  وعليه  سهم.) لكل 

الشركة)500.000)درهم.

)تحديث عقد الشركة.

التجارية) املحكمة  في  اإليداع  تم 

غأس31) (11 بتاريخ) بالدار البيضاء)

))0))تحت رقم))18 )8.
للخالفة والبيان

املسير

267 P

MEDICAVENIR
شركة محدودة املسؤولية

رغسمالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي  : رقم 8، إم بيلدون، 

ال1ابق الخام53 شارع عبدهللا بن 

ياسين الدار البيضاء

سجل تجاري عدد 983 391

بمقت�شى عقد عرفي منجز بتاريخ)

غنظمة) تم تأسي3  ((0(( يونيو) ((0

شركة محدودة املسؤولية والتي تتميز)

بما يلي)):)

بيع جميع) والتصديق على  قبول 

املئتين) غي  اجتماعية،) الحصص 

 (100( مائة) بقيمة  حصة  (((00(

السيد) طرف  من  واململوكة  درهم 

لصائدة) حصة)) ((00( محمد) طويل 

السيدة هند طويل.

للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 

العنوان) إلى  للشركة  املسجل  من 

(،( بلوك) (،10 17،)شارع) الواقع رقم)

الحي املحمدي)-)الدار البيضاء.

و بهذا تم تعديل القانون األسا�شي)

للشركة ومالمته مع األحكام الجديدة)

 (1-05 للقانون) املنظمة  للقوانين 

فبراير) (1( بتاريخ) ((1 يونيو) (1 ظهير)

املعدل) ((1 (7 محرم) (15(  (006

املتعلق) (5-96 للقانون) واملكمل 

بالشركات ذات املسؤولية املحدودة،

قلم) في  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم) تحت  ((0(( غبريل) (08 بتاريخ)

.8(( ( 
مقت1ف من غجل اإلشهار
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AMES & VRD - SARL 
شركه ذات مسؤولية محدودة 

برغسمال 100.000 درهم

املقر االجتماعي  : 10 شارع الحرية، 

ال1ابق )، رقم5 ، الدار البيضاء

سجل تجاري عدد  

5 5907

بمقت�شى عقد عرفي منجز بتاريخ)

شركة) شركاء) قرر  ((0(( يونيو) (15

»AMES(&(VRD)«)ش.م.م ما يلي)):)

من) اعتباًرا  الشركة  اسم  تغيير 

 LA (: جديد) السم  ((0(( يوليو) ((7

 GENERALE D’AMENAGEMENT

العامة) (URBAIN ET RURAL

للتنمية الحضارية والريصية ُيشار إليه)

.GAUR SARL(باختصار

مع) األسا�شي  النظام  تعديل 

بشأن) ((1-05 رقم) الجديد  القانون 

الشركات ذات املسؤولية املحدودة.

قلم) في  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم) تحت  ((0(( يوليو) ((7 بتاريخ)

.8(( 56
)مقت1ف من غجل اإلشهار
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PIRON MAROC HOLDING
رغسمالها : 000.000.)) درهم

املقر االجتماعي : )10 زنقة غبو 

الوقت بوركون الدار البيضاء

السجل التجاري رقم 110.115

تحويل الشكل القانوني للشركة من 
شركة ماهمة إلى شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد
الجمع) اجتماع  محضر  بموجب 

املنعقد) واالستثنائي  العادي  العام 

اتخاذ) تم  (،(0(( يونيو) ((0 بتاريخ)

القرارات التالية):

الذي) واحد  سهم  ببيع  إقرار 

يمتلكه كل من السيد عمر نصاخ لزرق)

شركة) وكذا  قباج  يوسف  والسيد 

كولف ريزورت باالس وشركة غليان3)

لشركة) الشركة  رغسمال  في  مود 

غليان3 للتنمية العقارية.
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نصاخ لزرق) السيد عمر  استقالة 
من مهامه كمدير عام ورئي3 مجل3)
اإلدارة واستقالة السيد يوسف قباج)
العقارية) للتنمية  غليان3  وشركة 
ممثلة من طرف السيد محمد علمي)

نصاخ لزرق من مهامهم كمتصرفين.
مدقق) مهمة  بنهاية  اإلقرار 

الحسابات.
للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
ذات) املسؤولية  محدودة  شركة  إلى 

شريك وحيد.
تبني نظام غسا�شي جديد للشركة.

لزرق) نصاخ  عمر  السيد  تعيين 
رقم الوطنية  للب1اقة  الحامل 
للشركة) وحيد  كمسير  (BE859990

ملدة أير محددة.
اإلدارة) مجل3  محضر  بموجب 
تم) (،(0(( يونيو) ((0 املنعقد بتاريخ)
إقرار استقالة السيد عمر نصاخ لزرق)
من مهامه كمدير عام للشركة ورئي3)

مجل3 اإلدارة.
بمصلحة) القانوني  اإليداع  تم 
كتابة الضبط لدى املحكمة التجارية)
غأس31) (1( بتاريخ) بالدار البيضاء)

))0)،)تحت رقم)80) )8.
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 STE DE PARTICIPATION
LIXUS

رغسمالها : 00.000) درهم
املقر االجتماعي : 19) شارع 
الزرق1وني تجزئة البردعي

 الدار البيضاء
السجل التجاري رقم 1)6.6)1

تحويل الشكل القانوني للشركة من 
شركة مساهمة إلى شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد
العام) اجتماع  محضر  بموجب 
بتاريخ) املنعقد  واالستثنائي  العادي 
تم اتخاذ القرارات) (،(0(( يونيو) ((8

التالية):
الذي) واحد  سهم  ببيع  إقرار 
يمتلكه كل من السيد عمر نصاخ لزرق)
شركة) وكذا  قباج  يوسف  والسيد 
كولف ريزورت باالس وشركة غأواتيم)
لشركة) الشركة  رغسمال  في  البركة 

غليان3 للتنمية العقارية.

نصاخ لزرق) السيد عمر  استقالة 
من مهامه كمدير عام ورئي3 مجل3)
اإلدارة واستقالة السيد يوسف قباج)
العقارية) للتنمية  غليان3  وشركة 
ممثلة من طرف السيد محمد علمي)

نصاخ لزرق من مهامهم كمتصرفين.
مدقق) مهمة  بنهاية  اإلقرار 

الحسابات.
للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
ذات) املسؤولية  محدودة  شركة  إلى 

شريك وحيد.
تبني نظام غسا�شي جديد للشركة.

لزرق) نصاخ  عمر  السيد  تعيين 
رقم الوطنية  للب1اقة  الحامل 
للشركة) وحيد  كمسير  (BE859990

ملدة أير محددة.
اإلدارة) مجل3  محضر  بموجب 
تم) (،(0(( يونيو) ((8 املنعقد بتاريخ)
إقرار استقالة السيد عمر نصاخ لزرق)
من مهامه كمدير عام للشركة ورئي3)

مجل3 اإلدارة.
بمصلحة) القانوني  اإليداع  تم 
كتابة الضبط لدى املحكمة التجارية)
غأس31) (1( بتاريخ) بالدار البيضاء)

))0)،)تحت رقم)81) )8.
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 HOLDING ESSAOUIRA
MOGADOR

رغسمالها : 151.500.000 درهم
املقر االجتماعي : 16 زنقة علي عبد 

الرزاق الدار البيضاء
السجل التجاري رقم 1.109)1

تحويل الشكل القانوني للشركة من 
شركة مساهمة إلى شركة محدودة 

املسؤولية
الجمع) اجتماع  محضر  بموجب 
املنعقد) واالستثنائي  العادي  العام 
اتخاذ) تم  (،(0(( يونيو) ((0 بتاريخ)

القرارات التالية):
الذي) واحد  سهم  ببيع  إقرار 
نصاخ) عمر  السيد  من  كل  يمتلكه 
وكذا) قباج  يوسف  والسيد  لزرق 
في) العقارية  للتنمية  غليان3  شركة 
 PIRON MAROC الشركة) رغسمال 

.HOLDING

نصاخ لزرق) السيد عمر  استقالة 

من مهامه كمدير عام ورئي3 مجل3)

اإلدارة واستقالة السيد يوسف قباج)

العقارية) للتنمية  غليان3  وشركة 

ممثلة من طرف السيد محمد علمي)

نصاخ لزرق من مهامهم كمتصرفين.

مدقق) مهمة  بنهاية  اإلقرار 

الحسابات.

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

إلى شركة محدودة املسؤولية.

تبني نظام غسا�شي جديد للشركة.

لزرق) نصاخ  عمر  السيد  تعيين 

رقم الوطنية  للب1اقة  الحامل 

للشركة) وحيد  كمسير  (BE859990

ملدة أير محددة.

اإلدارة) مجل3  محضر  بموجب 

تم) (،(0(( يونيو) ((0 املنعقد بتاريخ)

إقرار استقالة السيد عمر نصاخ لزرق)

من مهامه كمدير عام للشركة ورئي3)

مجل3 اإلدارة.

بمصلحة) القانوني  اإليداع  تم 

كتابة الضبط لدى املحكمة التجارية)

غأس31) (1( بتاريخ) بالدار البيضاء)

))0)،)تحت رقم)79) )8.
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شركة 

MAROCAINETALIOUINE ش 

. م . م
)51 فبري بوجمعة، ال1ابق األول 

الشقة رقم 6 الدار البيضاء. 

الـسـجـل الـتـجـاري 1))07 

تـصـويـت الحـصـص اإلجـتـمـاعـيـة
مصادقة على القانون األسا�شي

-)بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في) (1

 (0(( يوليو) ((6 بتاريخ) الدارالبيضاء)

 MAROCAINE TALIOUINE لشركة)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رغسمالها)100.000)درهم تقرر ما يلي):)

تصويت)90 )حصة إجتماعية من)

لصائدة) قدري  ابراهيم  السيد  طرف 

السيد محمد ايت القائد.)

-)بمقت�شى محضر الجمع العام) ((
الدارالبيضاء) في  املنعقد  اإلسـتـثـنـائي 
لشركة) ((0(( يوليو) ((6 بتاريخ)
 » MAROCAINE TALIOUINE «
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رغسمالها)100.000)درهم تقرر ما يلي):)
إقرار تصويت الحصص اإلجتماعية.
تغيير الصصول)6،)7،)) ،)6 )من)

القـانون األسا�شي.)
األسا�شي) القانون  على  املصادقة 

الجديد.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- ((
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
 (0(( غأس31) (16 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)657 )8.
بيان مختصر
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QOVOP SARL A.U
Capital(social  : 500.000 DHS

 Siège(social  : N° 1 RUE(DAYAT
HACHLEF(CIL– CASABLANCA

1)-)التحلل):
بتاريخ بالتحلل  الشركة   قررت 

09)ديسمبر)1)0))ما يلي):
وقت) في  تحلل  الشركة  قررت 

مبكر.
العلوي) السيد  املصصى  تعيين 
مراني جميل حامل لب1اقة التعريف)
الساكن ب) (AB8(61( الوطنية رقم)
ضاية حشالف حي السالم–) (1 رقم)

الدا البيضاء.
تعيين مقر التصصية):)رقم)1)ضاية)

حشالف سيال)–)الدا البيضاء.
))-)التصصية):

 قررت الشركة بتاريخ)11)غأس31
))0))ما يلي):

عمليات) جميع  تصصية  تقرير 
مشاهدة) عن  الناجمة  التصصية 

التوازن بـ)00 00 .17-)درهم.
توزيع بيع التصصية.

االعتراف بختام التصصية.
التش1يب من السجل التجاري.

تعيين السيد العلوي مراني جميل)
 AB 8(61((تحت رقم ب1اقة الوطنية

بصصته املصصي للشركة.
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اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الجهوي) باملركز  القانوني  التحليل 
لالستتمار الدار البيضاء)الكبرى تحت)

رقم))80879)يوم)18)يناير)))0).
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STE PRIDE TOP
   SARL

حل الشركة بصصة مسبقة ألوانها
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
العام) الجمع  عقد  (،(0(( ماي) ((1

االستثنائي وقرر ما يلي):)
قبول استقالة املسيران السيد) (-
الرحمن،) عبد  العزيز  عبد  العال  ابو 
وتبرئتهما) ابراهيم،) بنحرضة  والسيد 

ابراءا تاما ونهائيا.
مسبقة) بصصة  الشركة  حل  (-

ألوانها.
تعيين السيد بنحرضة ابراهيم) (-

كمصصيا للشركة.
كمقر) االجتماعي  املقر  تعيين  (-

لتصصية الشركة.
تم اإليداع القانوني بالـمحكمة) (-
رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 
 (0(( يوليو) ((0 بتاريخ) (8(1791

سجل تجاري عدد)7  507. 
مقت1ف وبيان
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 EMMEDUE IMPORT –
EXPORT SARL AU

برغسمال 100،000.00 درهم
غمل   اقامة ) رقم 1 برنو�شي 

0600) سيدي البرنو�شي زناتة الدار 
البيضاء

- حل الشركة مبكرا.
- تعيين املصصي.

- تحديد مكان التصصية
- الصالحيات املمنوحة.

 09 في) مؤرخ  قرار  بموجب 
الوحيد) املساهم  (،(0(( غأس31)
 EMMEDUE IMPORT الشركة) في 
رقم) التجاري  السجل  (EXPORT
 100.000 قدره) برغسمال  (180( 1
 1 ))رقم) درهم،)الكائن في):)غمل) )إم)
البرنو�شي) سيدي  ((0600 برنو�شي)

زناتة الدار البيضاء،)ينتج عنه):)

 EMMEDUE(حل الشركة مبكًرا(-
.IMPORT(–(EXPORT(SARL(AU

مصتاح) السيد  املصصي  تعيين  (-
مص1صى.

إم) تثبيت مقر التصصية بأمل) ) (-
سيدي) ((0600 برنو�شي) (1 رقم) ((

البرنو�شي زناتة الدار البيضاء.
املحكمة في  القانوني  اإليداع   تم 
 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

غأس31)))0))برقم)676 )8. 
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RESMILE LAB  
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ملساهم الوحيد
برغسمال : 100،000 درهم

املقر الرئي�شي : تجزئة بني ياخلف 
رقم  9 بني يخلف املحمدية

إقرار بإأالق التصصية النهائية 
للشركة

املنعقد) االستثنائي  العام  الجمع 
بالدار البيضاء)بتاريخ)6)غكتوبر)))0)):)
-)املوافقة على حسابات التصصية)

النهائية للشركة.
-)التصريغ الكامل والنهائي للمصصي.
النهائية) الحظ إقصال التصصية  (-

للشركة املذكورة.
املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
 8 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
 1555 رقم) تحت  ((0(( غأس31)

السجل التجاري رقم)61 1).
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STE ARAB SALON
SARL AU

لشركة) عرفي  عقد  بمقت�شى 
ARAB SALON)سجل بالرباط في)0) 

يونيو)))0))تقرر ما يلي):)
إستقالة السيد عبد هللا غمادات)

من مهامه كمسير للشركة.
غمادات) جياللي  السيد  تعيين 

كمسير جديد.
بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم 
اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) ((0(( يوليو) (18 بتمارة بتاريخ)

رقم))9)6.
ملخص للنشر واإليداع

املسير
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SOCIETE DOGAL MT
SARL

تغيير املقر اإلجتماعي للشركة تصويت 
حصص

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالرباط قرر) ((0(( يونيو) ((( بتاريخ)
شركاء)شركة)DOGAL MT)تغيير املقر)
بوركون) حي  من  للشركة  اإلجتماعي 
الكورنيش) إقامة  الركراكة  زنقة 
عمارة رقم) ))ال1ابق األر�شي الشقة)
غحواز) دوار  إلى  الدارالبيضاء) (1 رقم)
زعير،) يحيى  سيدي  اعراب  ضاية 
كما تم اإلتصاق على تصويت حصص)
مسعود) نايت  الواحد  عبد  السيد 
املقدرة ب)500)حصة لصالح السيد)
حصة) (500 املالك) محمد  الدألي 
حصصه) مجموع  ليصبح  األفل  في 
الشكل) تغيير  وكذلك  حصة  (1000
ذات) شركة  من  للشركة  القانوني 
ذات) شركة  إلى  محدودة  مسؤولية 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.
لدى) التغيير  هذا  إيداع  تم  قد 
بالدارالبيضاء) التجارية  املحكمة 
 17 بتاريخ) (8( 86( الرقم) تحت 

غأس31)))0).
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ARSA CAR
ش.د.م.م

القصبة عمارة ) املحل رقم 7) حي 
النهضة 1 الرباط
إعالن عن تأسي3

بمقت�شى عقد عرفي بتاريخ فاتح)
تأسي3) تم  بالرباط  ((0(1 ديسمبر)
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الخصائص التالية):
.ARSA CAR(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة.

املقر اإلجتماعي):)القصبة عمارة)) 
املحل رقم)7))حي النهضة)1)الرباط.
الرغسمال):)100.000.00)درهم.

الهدف اإلجتماعي):
)كراء)السيارات بدون سائق.

الحجاجي) غمين  السيد  (: التسيير)
ملدة أير محدودة.

فاتح) في  تبتدئ  (: املالية) السنة 
ديسمبر باستثناء) ((1 يناير وتنتهي في)
السنة األولى تبتدئ بعد التسجيل في)

السجل التجاري.
الشركة) تسجيل  تم  (: التسجيل)
باملحكمة) التجاري  بالسجل 
يناير) (5 بتاريخ) بالرباط  اإلبتدائية 

017))تحت رقم)87)))1.
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IMA EVENT
 SARL AU

في) مؤرخ  عرفـــي  عـــــقد  بمقت�شى 
،قـــد) يونيو))0)) ((( الرباط بـــــــتاريخ)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسي3  تـــم 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.
. IMA EVENT AU(:(التـــــــــــــــــــسمية

الهـــدف اإلجتماعي:)
-التسيير التجاري.

-تنظيم الحصالت)-)
تسيير امل1اعم.

-التجارة.
درهــــم) رغســمال الشركـة:100000)
فــــــئة) حـــــصة من  (1000 إلى) مقسـمة 

100)درهم للحصة الواحــدة.
-إيمان الدوهيبي)1000)حصة.

من) ابــــتداء) ســنة  (99 (: املــــــــــــدة)
تاريــــخ) من  غي  النـــــهائي  التأســـــي3 

وضـــــع الســــجل التـــجاري.
السنة املالية):)من فاتح يناير إلى)1) 
ديسمبر من كل سنة ما عـــــدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
مكرر زنقة) (1( املـــــــــــقر:)عمارة رقم)

لبنان رقم)))املحيط الرباط.
املسيرة)):)السيدة إيمان الدوهيبي.

رقم التقييد بالسجل التجاري):)
.16(19(
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STE. SULATAN-NEGOCE
 (0(( غأس31) فاتح  بتاريخ 
العام) الجمع  عقد  وبموجب 

اإلستثنائي قرر الشركاء)ما يلي):
تصويت السيد مص1صى بنمو�شى)
للسيد) يمتلكها  التي  حصة  (750

سعيد الوالع.



عدد)1)57 - ))فصر)   1 )1))غأس31)))0))الجريدة الرسمية   16162

تصويت السيدة امصري ياسمينة)

للسيد) تمتلكها  التي  حصة  ((50

سعيد الوالع.

استقالة السيد مص1صى بنمو�شى)

من مهام تسيير الشركة.

تعيين السيد سعيد الوالع كمسير)

للشركة ملدة أير محدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الصبط 

غأس31) (11 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

))0))تحت رقم)81) )8.
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RACHDI-PLUS
SARL

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بتاريخ فاتح غأس31)))0))بالرباط)

املسؤولة) ذات  شركة  تأسي3  تم 

املحدودة.

.RACHDI-PLUS(:(التسمية

الهدف):

تحويل األموال.

اإللكترونية) األجهزة  بيع 

واملعلوماتية.

 158 )رقم) سكتور) (: العنوان)

ال1ابق األر�شي مرس الخير تمارة.

الرغسمال):)حدد رغسمال الشركة)

في)100.00)درهم مقسمة كالتالي 700 

و00)  سعاد  رشدي  للسيدة  حصة 

حصة للسيد بكبير فكاس بقيمة)100 

دهم للحصة الواحدة.

التسيير):)تم تعيين السيدة رشدي)

أير) ملدة  للشركة  كمسيرة  سعاد 

محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

1))ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدى من تاريخ التسجل.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

 17 بتاريخ) (1(7017 تمارة تحت رقم)

غأس31)))0).
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 PRODUITS CHIMIQUES ET
ENGRAIS DU SOUSS

« PROCESS« باختصار
الـسجـل الـتـجـاري عـدد: ))) غكـــاديــــــر
 (( بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
الجمعية) قرر محضر  (،(0(( يونيو)
العام) الجمع  بمثابة  املنعقدة 
 Produits(اإلستثنائي للشركة املسماة
 Chimiques( et( Engrais( du( Souss
باختصار)PROCESS)ش.م.م.)بشريك)
(،(.000.000,00 برغسمال) وحيد،)
الكائن مقرها بأكادير،)الحي الصناعي)

غنزا،)ما يلي):
السيد وتعيين  توكيل  تجديد 
 Jacques,( Olivier,( Gérard,( Marie
ALLEON،)ملدة سنة واحدة ستنتهي)
التي) العامة  الجمعية  مداولة  عند 
القوائم) حول  للتداول  ستنعقد 
ديسمبر) ((1 املالية) للسنة  التركيبية 

.(0((
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بأكادير بتاريخ)9))يوليو)))0)،)تحت)

رقم)856)11.
للخــــالفــة والبيـــــان

284 P

 PROCESS ASSET « شركـة
الـسجـل الـتـجـاري عـدد: 50507 

غكـــاديــــــر
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
محضر) قرر  (،(0(( يوليو) ((7
الجمع) بمثابة  املنعقدة  الجمعية 
للشركة) اإلستثنائي  العام 
(،PROCESS ASSET املسماة)
بمبلغ) الشركة  رغسمال  من  الرفع 
لينتقل) درهم  ((0.000.000,00
إلى) 7.500.000,00رهم  من) بالتالي 
درهم وذلك بخلق) ((7.500.000,00
00.000))حصة جديدة من فئة)100 

درهم للحصة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
(،(0(( غأس31) (11 بأكادير بتاريخ)

تحت رقم) 5 117.
للخــــالفــة والبيـــــان
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 COULEURS شركــــة
 NOMADES

السجل التجاري عـدد 5))1 
تـيـزنـيـــت

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
الجمعية) قررت  (،(0(( يونيو) ((6
الجمع) بمثابة  املنعقدة  العامة 
املسماة) للشركة  اإلستثنائي،) العام 
COULEURS NOMADES،)ش.م.م،)
برغسمال)16.000,00))درهم،)الكائن)
مقرها بتيزنيت،)شاطئ غكلو،)متابعة)
 86 للصصل) طبقا  الشركة  نشاط 
فبراير) (1( بتاريخ) املؤرخ  قانون  من 
املسبق) الحل  إعالن  وعدم  (،1997

للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
(،(0(( يوليو) (18 بتاريخ) بتيزنيت،)

تحت عدد)))0)/16).
للخــــالفــة والبيـــــان  
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 OUED SOUSS شـركــة
 CONSTRUCTION

الـسـجــل الـتـجـــاري عـدد 9677 
غكــــاديـــر

 (5 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
الجمع) محضر  قرر  (،(0(( يوليو)
املسماة) للشركة  اإلستثنائي  العام 
 OUED SOUSS CONSTRUCTION
درهم،) ( .000.000,00 برغسمال)
الكائن مقرها بأكادير،)عمارة حمرية،)
شقة) ال1ابق األول،) شارع املقاومة،)
املسيرين) ألحد  يمكن  غنه  (،1D رقم)

باإلمضاء)الوحيد القيام بما يلي):
التبادل،)رهن وإعادة) بيع،) شراء،)
جميع) ضمانة  تقديم  غو  الرهن 
التي) العقارية  واألمالك  املنقوالت 

تمتلكها الشركة.
الشركة) تسيير  سيتم  وبالتالي،)
باإلمضاء)الوحيد ألحد املسيرين دون)

اآلخر واآلتية غسماؤهم):
السيد الذهبي غحمد.

)والسيد مشاهيد غحمد.
تعديل القانون األسا�شي للشركة.)

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بأكادير،)بتاريخ)09)غأس31)))0)،)

تحت رقم)86)117.
للخــــالفــة والبيـــــان
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شركة مجموعة مدارس البيش 
الخاصة
Société 

 GROUPE SCOLAIRE LA BICHE 
PRIVEE

 S.A.R.L.A.U 
ش. ذ.م.م. ش.و

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

 رغسمالها: 500.000,00 درهم 
مقرها الرئي�شي : بمراكش شارع األمير 

موالي عبد هللا فيال رقم 1
-1بمقـت�شى محضر الجمع العام)
اإلستثنائي املنعقد من طرف الشركاء)
اإلتصاق) تم  ((0(( يونيو) ((7 بتاريخ)

باإلجماع على النقاط التالية):
)قبول تصويت حصص إجتماعية.

الركراكي) محمد  السيد  إستقالة 
وتعيين السيد عبد الواحد الركراكي)

كمسير وشريك وحيد للشركة.
تغيير الشكل القانوني للشركة.

-))تم اإليداع الـقانونـي لدى كتابة)
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش،)
بتاريخ)17)غأس31))0))تحت عدد)

 . 07111((0(0511
-))تم تقـييـد التغيرات واإلضافات)
بالسجل التجـاري لدى كتابة الضبط)
بتاريخ) بمراكش  التجارية  باملحكمة 
17غأس31))0)تحت عدد))876. 

للخالفة واإلشهار
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DM-COMPAGNIE
SARL AU

تأسي3 شركة
بمقت�شى عقد عرفي بتاريخ فاتح)
تم إحداث القانون) ((0(( غأس31)
األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

بشريك وحيد تتلخص فيما يلي):



16163 الجريدة الرسميةعدد)1)57 - ))فصر)   1 )1))غأس31)))0)) 

DM-COMPAGNIE(:(التسمية
.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الهدف اإلجتماعي):)
غعمال متنوعة وغعمال تجهيز).

وتاجر.
شقة) ((0 عمارة) (: اإلجتماع) املقر 
8)شارع موالي غحمد الوكيلي حسان)

الرباط.
املدة):)99)سنة.

 100.000.00 (: الشركة) رغسمال 
حصة) (1000 إلى) مقسمة  درهم 
إجتماعية من فئة)100)درهم للحصة)

الواحدة.
السيد الداودي مروان) (: التسيير)

ملدة أير محدودة.
(: الصترة املعمول بها خالل السنة)

تبدغ من فاتح يناير إلى)1))ديسمبر.
لصائدة) (% (5 بعد خصم) (: األرباح)
اإلحتياط القانوني الصائض يتصرف)

فيه حسب قرار الشركاء.
 16(191 (: التجاري) السجل 

الرباط.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط)
))0)رقم) غأس31) (18 بتاريخ)

.1(71(9
من غجل اإلستخالص والبيان
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SPECTRA INNOVATION
SARL AU

تأسي3 شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
إحداث) تم  11غأس31))0))
محدودة) لشركة  األسا�شي  القانون 
تتلخص) وحيد  بشريك  املسؤولية 

فيما يلي:
 SPECTRA (: التسمية)

.INNOVATION SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
الهدف اإلجتماعي):)

اإلستشارات اإلدارية).
تاجر.

شقة) ((0 عمارة) (: اإلجتماع) املقر 
8)شارع موالي غحمد الوكيلي حسان)

الرباط.
املدة):)99)سنة.

 100.000.00 (: الشركة) رغسمال 
حصة) (1000 إلى) مقسمة  درهم 
إجتماعية من فئة)100)درهم للحصة)

الواحدة.
عديل) الذهبي  السيد  (: التسيير)

ملدة أير محدودة.
(: الصترة املعمول بها خالل السنة)

تبدغ من فاتح يناير إلى)1))ديسمبر.
لصائدة) (% (5 بعد خصم) (: األرباح)
اإلحتياط القانوني الصائض يتصرف)

فيه حسب قرار الشركاء.
 16(18( التجاري:) السجل 

الرباط.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط)
رقم) ((0(( غأس31) (18 بتاريخ)

.1(71(9
من غجل اإلستخالص والبيان
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MID CARS
SARL AU
RC : 3137

تعيين مسير جديد
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
فاتح) بتاريخ  املنعقد  اإلستثنائي 

غأس31)))0))تقرر ما يلي):
تعين السيد املهدي الصغير مسيرا)

للشركة ملدة أير محددة.
بمصلحة) (: القانوني) اإليداع  تم 
كتابة الضبط لدى املحكمةاإلبتدائية)
 (0(( 16غأس31) بتاريخ) بميدلت 

تحت رقم)))/))0).
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STE. MLA IMP EXP
SARL
تأسي3

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم) فبراير))0)،) (9 بتاريخ) بميدلت 
وضع القانون األسا�شي للشركة ذات)
املميزات) ذات  املحدودة  املسؤولية 

التالية):

.STE. MLA IMP EXP(:(التسمية

غو) املعدني  اإلستغالل  الهدف 

التعدين.

اإلستيراد والتصدير.

غشغال مختلصة غو البناء.
املقر اإلجتماعي):)زنقة ابن حبوس)

ميمالل ميدلت.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسي3 النهائي للشركة ما عدا في)

حالة الصسخ املسبق غو التمديد.
 100000 (: الشركة) مال  رغس 

1000)حصة من) درهم مقسمة على)

الواحدة،) للحصة  درهم  (100 فئة)

اكتتبت كالتالي):

هاريبابو) للسيد  حصة  (500

كولنغيري.

الغني) عبد  للسيد  حصة  و500)

حنمو ملدة أير محددة.

في) تبتدئ  (: اإلجتماعية) السنة 

1)ديسمبر من) في) فاتح يناير وتنتهي 

كل سنة.

بمصلحة) القانوني  اإليداع  تم 

املحكمة) لدى  الضبط  كتابة 

غبريل) ((6 بتاريخ) بميدلت  اإلبتدائية 
رقم) (،(0((/11( رقم) تحت  ((0((

السجل التجاري)167).
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MOORISH BUSINESS FIRST

TWIN REST
مقاولة

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بمقت�شى عقد عرفي حرربتاريخ)8 

غأس31 لسنة)))0))في الرباط،)تم)

تحرير لشركة ذات مسؤولية محدودة)

التي تحمل املميزات التالية):

TWIN RESTشركة) (: التسمية)

ذات مسؤولية محدودة.

الهدف):

تنظيم الحصالت.

ممون الحصالت.

وتأجير املعدات وتقديم ال1عام) (

في املنزل.

ضاية) زنقة  (6 (: اإلجتماعي) املقر 
غكدال) (16 عوا ال1ابق الرابع الشقة)

الرباط.
مدة قيام الشركة):)99)سنة ابتداء)

من تاريخ تأسيسها النهائي.
ب) يقدر  (: الشركة) رغسمال 
إلى) مقسم  درهم  (100.000.00
درهم) (100 فئة) من  1000حصة 

للواحدة موزعةكالتالي):
السيد رشيد بهموتي)0 ))حصة.
السيد ياسين وهابي)0)))حصة
السيد سعد وهابي)0)))حصة.

تسير الشركة) (: التسيير واإلمضاء)
ملدة أير محدودة من طرف):)

السيد رشيد بهموتي.
)والسيد ياسين وهابي.

تصبح الشركة ملزمة بتوقيع):
السيد رشيد بهموتي.

)والسيد ياسين وهابي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

1))ديسمبر من كل سنة.
تقسيم األرباح):)بعد اقت1اع)5 % 
كاحتياط قانوني،)يوزع الباقي حسب)

قرار الشركاء.
التسجيل):)تم التسجيل باملحكمة)
غأس31) (19 يوم) للرباط  التجارية 

))0))تحت الرقم)11))16.
ملخص من غجل النشر
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MAITRE YOUSRA HAJJAM

NOTAIRE DOCTEUR EN DROIT

 RUE MOULAY ALI CHRIF IMM.(0 APPT.

( HASSAN RABAT

FIXE/FAXE(:(05.37.66.02.43

GSM(:(06.61.39.77.57

m.youssrahajjam@gmail.com

IMMIGR EMPLOI MAROC
SARL

بمقت�شى عقد موثق غمام األستاذة)
يسرى الحجام موثقة بالرباط مؤرخ)
 (0(( 19ماي) بتاريخ) الرباط  في 
 (0(( يونيو) (( واملسجل بالرباط في)
 RE( :202200234952046( OR
18084/2022:)قد تم تأسي3 شركة)

ذات املسؤولية املحدودة.
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من) الغرض  (: اإلجتماعي) الهدف 
الشركة هو سواء)لنصسها غو نيابة عن)
غطراف غو في املشاركة،)في املغرب غ في)

الخارج):
بين طلبات) التوفيق  في  التوسط 

وعروض التوظيف والتوظيف.
جميع) في  وسيلة  بأية  املشاركة 
التي) غو  إنشاؤها  تم  التي  الشركات 
تكون) قد  والتي  إنشاوها،) سيتم 
سيما) وال  الشركة،) بهدف  مرتب1ة 
غو) جديدة  غسهم  إنشاء) طريق  عن 

مساهمات،)غو اكتتاب.
جميع) تنصيذ  لغرض  عام  وشكل 
نوع) غي  من  واملعامالت  العمليات 
املنقولة) وأير  املنقولة  املمتلكات  في 
التجارية،) غو  الصناعية  غو  املالية،)
والتي قد تكون مرتب1ة بشكل مباشر)
غو أير مباشر بأي من األنش1ة املشار)
تعزز) غن  املحتمل  من  غو  غعاله  إليها 

تحقيقها وت1وير الشركة.
 100.000 مبلغ) الشكة:) رغسمال 
حصص) إلى  مقسمة  وهي  درهم 
100.00)درهم لكل حصة على الشكل)

التالي):
 QUEBEC   (089(91 الشركة)

INC)مجموع)99.000.00)درهم.
 LUC جوفين) لوك  السيد 

GAUVINبمبلغ)1.000.00)درهم.
مبلغ) تساوي  املساهمات  جميع 

رغس املال)100.000.00)درهم.
املدة):)99)سنة ابتداء)من التأس3)
السجل) وضع  تاريخ  من  غي  النهائي 

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

األولى تبتدى من تاريخ التسجيل.
الرباط حسان) (: اإلجتماعي) املقر 
 (0 شارع موالي غحمد الوكيلي مبنى)

شقة)8.
 MONSIEUR LUC (: املسير)

.GAUVIN
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.658(
ذ.ة يسرى الحجام

موثقة بالرباط
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TAZA CITY
SARL AU

 8 بمقت�شى عقد عرفي مسجل في)
غأس31 بالرباط تم وضع القانون)
الخصائص) تحمل  لشركة  األسا�شي 

التالية):
.TAZA CITY SARL AU(:(التسمية
ذات) شركة  (: القانونية) الصصة 
شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.
الهدف اإلجتماعي):

التجارة،اإلستيراد والتصدير.
شراء)وبيع املنتجات واملواد).

غماكن) وفيانة  وإدارة  ت1وير 
اإلقامة وامل1اعم الخافة والعامة.

البناء) غعمال  غنواع  جميع  إنشاء)
والهندسة املدنية.

البنايات) تنظيف  غشغال 
والوحدات الصناعية.

الصحي) والصرف  الحصر  غشغال 
وال1رق.

غشغال النجارة والدهان.
والتجارة) اإلنشائية  األشغال 

املعدنية.
غشغال نجارة األملنيوم.

شبكة الكمبيوتر،)تركيب الهاتف)
والكهرباء.

والتصدير) اإلستيراد  التجارة 
وتوزيع جيع العنافر التي لها) وشراء)
مكان في ق1اع البناء)واألشغال العامة)
وجميع املنتجات التي من املحتمل غن)

تعزز الغرض األسا�شي للشركة.
التوزيع،التمثيل) البيع،) الشراء،)
الوطنية) التجارة  عام،) وبشكل 
والدولية لجميع املنتجات غو البضائع.
درهم) (100.000.00 (: املال) رغس 
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
موزعة) الواحدة  للحصة  100درهم 

على الشكل التالي):)
السيد عمر بوكنيصي)1000)حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املجة)

التأسي3 النهائي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
1))ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

رقم) ج  بلوك  (: اإلجتماعي) املقر 

ال1ابق الثالث ديور الحومر حي) (8(

يعقوب املنصور الرباط.

املسير:)السيد عمربوكنيصي.
بالسجل) التقييد  رقم 

التجاري:09))16.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم)7151)1 

بتاريخ)18)غأس31)))0).
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TAZA INVEST
SARL AU

 8 بمقت�شى عقد عرفي مسجل في)
غأس31 بالرباط تم وضع القانون)

الخصائص) تحمل  لشركة  األسا�شي 

التالية):

TAZA INVEST(:(التسمية

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانونية) الصصة 

شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

الهدف اإلجتماعي):

التجارة،اإلستيراد والتصدير.

شراء)وبيع املنتجات واملواد).

غماكن) وفيانة  وإدارة  ت1وير 

اإلقامة وامل1اعم الخافة والعامة.

البناء) غعمال  غنواع  إنشاءجميع 

والهندسة املدنية.

البنايات) تنظيف  غشغال 

والوحدات الصناعية.

الصحي) والصرف  الحصر  غشغال 

وال1رق.

غشغال النجارة والدهان.

والنجارة) اإلنشائية  األشغال 

املعدنية.

غشغال تجارة األملنيوم.

شبكة الكمبيوتر،)تركيب الهاتف)

والكهرباء.

والتصدير) اإلستيراد  التجارة 

وشراء)وتوزيع جميع العنافر التي لها)

مكان في ق1اع البناء)واألشغال العامة)

وجميع املنتجات التي من املحتمل غن)

تعزز الغرض األسا�شي للشركة.

التوزيع،التمثيل) البيع،) الشراء،)
الوطنية) التجارة  عام،) وبشكل 
والدولية لجميع املنتجات غو البضائع.
درهم) (100.000.00 (: املال) رغس 
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
موزعة) الواحدة  للحصة  100درهم 

على الشكل التالي):)
السيد عمر بوكنيصي)1000)حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسي3 النهائي.
ينايرإلى) فاتح  من  (: املالية) السنة 
1))ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
رقم) ج  بلوك  (: اإلجتماعي) املقر 
ال1ابق الثالث ديور الحومر حي) (8(

يعقوب املنصور الرباط.
املسير):)السيد عمر بوكنيصي.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
.16((07

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم)7150)1 

بتاريخ)18)غأس31)))0).
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 STE.GROUPE SCOLAIRE LA
POLYVALENCE

PRVIE
SARL
تأسي3

 8 بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب 
تم) باملحمدية  ((0(( غأس31)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسي3 

املحدودة بالخصوفيات التالية):
املوضوع اإلجتماعي):

التعليم الخاص الحضانة.
اإلبتدائي،)واإلعدادي.

تكوين ودراسة.
دروس الدعم.

 GROUPE شركة) (: التسمية)
 SCOLAIRE LA POLYVALENCE

.PRIVE SARL
املقر اإلجتماعي):)تجزئة اللة مريم)

رقم) )))مكرربنسليمان.
املدة:)99)سنة.
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درهم) (100000.00 (: الرغسمال)
100)درهم) 1000)حصة) مقسمة إلى)
الشركاء) على  مقسمة  حصة  لكل 

كالتالي):
السيدة حليمة نواري ساهمت ب)

56000.00)دهم.
الحافي) بن  السالم  عبد  السيد 

ساهم ب)8000.00)درهم.
السيد عادل بن الحافي ساهم ب)

8000.00)درهم.
السيد حسن بن الحافي ساهم ب)

8000.00)درهم.
السيد عتمان بن الحافي ساهم ب)

8000.00)درهم.
السيدة فاطمة بن الحافي ساهمت)

ب)000.00 )درهم.
السيدة زهرة بن الحافي ساهمت)

ب)000.00 )درهم.
السيدة سميرة بن الحافي ساهمت)

ب)000.00 )درهم.
السيد عادل بن الحافي) (: التسيير)

مسيرا للشركة ملدة أير محدودة.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

نهاية ديسمبر.
القانوني) لإلحتياط  (% (5 (: األراح)

والباقي يقسم على الحصص.)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  (5 اإلبتدائية بنسليمان تحت رقم)
السجل) ((0(( غأس31) (16 بتاريخ)

التجاري رقم)1)77.
لإليداع والنشر

اإلدارة
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 STE. COFFEE SHOP
CENTRAL PARKCSPC

S.A.R.L.A.A.U
تغير نشاط

بموجب عقد عرفي بتاريخ) )يوليو)
))0))باملحمدية تقرر ما يلي:

تغيير نشاط الشركة من تشغيل)
خمسة) من  ألقل  مقهى  إلى  م1عم 

غشخاص.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
رقم) تحت  باملحمدية  اإلبتدائية 

77)1)بتاريخ)19)يوليو)))0). 
لإليداع والنشر

اإلدارة
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SUD OIL
شركة مساهمة

رغسمالها : 00.000) درهم
مقر االجتماعي : 9)1 شارع موالي 

غسماعيل الدار البيضاء
السجل التجاري رقم 77).85
تجديد مدة انتداب املتصرفين

الجمعية) مداولة  بمقت�شى 
بتاريخ) السنوية  العادية  العامة 
 1)غبريل)))0)،)تقرر تجديد انتداب)

املتصرفين ملدة)))سنوات،)وهم):
السيد عادل الزيادي.

السيد يوسف عراقي حسيني.
 AFRIQUIA MAROCAINE(شركة
 DE DISTRIBUTION DE
 CARBURANTS -AFRIQUIA
SMDC SA)في شخص ممثلها السيد)

علي وكريم.
اختتام) عند  مهامهم  مدة  تنتهي 
العادية) العامة  الجمعية  اجتماع 
التي سثبت في حسابات السنة املالية)

املنتهية في)1))ديسمبر) )0).
غبريل) بتاريخ) 1) اإلدارة  مجل3 
السيد) انتجاب  تجديد  قرر  (،(0((

عادل الزيادي كرئي3 مدير عام.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
(،(0(( غأس31) (5 يوم) البيضاء)

تحت رقم) 60))8.
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REZO ROUTE
شركة مساهمة

رغسمالها : 5.000.000 درهم
مقر االجتماعي : زنقة ابن الونان 

)عين السيبع) الدار البيضاء
السجل التجاري رقم 65.155
تجديد مدة انتداب املتصرفين

بمقت�شى مداولة الجمعية العامة)
10)مارس) بتاريخ) السنوية  العادية 
انتداب) تجديد  تقرر  (،(0((

املتصرفين ملدة)6)سنوات،)وهم):
السيد علي وكريم.

في) (AKWA GROUP SA شركة)
شخص ممثلها السيد يوسف عراقي)

حسيني.

 AFRIQUIA MAROCAINE(شركة
 DE DISTRIBUTION DE
 CARBURANTS - AFRIQUIA
SMDC SA)في شخص ممثلها السيد)

سعيد البغدادي.
اختتام) عند  مهامهم  مدة  تنتهي 
الجمعية العامة العادية التي سثبت)
في حسابات السنة املالية املنتهية في)

1))ديسمبر)7)0).
مارس) (10 بتاريخ) اإلدارة  مجل3 
الزيادي) عادل  السيد  غكد  (،(0((
والسيد) للشركة  عام  مدير  كرئي3 
عام) كمدير  مهامه  في  وكريم  حسن 

منتدب.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
(،(0(( غأس31) (( يوم) البيضاء)

تحت رقم)99)))8.
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 AKWA IMMO
DEVELOPPEMENT

شركة مساهمة
رغسمالها : 500.000.000 درهم

مقر االجتماعي : 9)1 شارع موالي 
غسماعيل الدار البيضاء

السجل التجاري رقم )0).167
تجديد مدة انتداب املتصرفين

الجمعية) مداولة  بمقت�شى 
بتاريخ) السنوية  العادية  العامة 
15)غبريل)))0)،)تقرر تجديد انتداب)

املتصرفين ملدة)6)سنوات،)وهم):
السيد املهدي بنزين.

السيد علي وكريم
السيد يوسف عراقي حسيني.

اختتام) عند  مهامهم  مدة  تنتهي 
العادية) العامة  الجمعية  اجتماع 
التي سثبت في حسابات السنة املالية)

املنتهية في)1))ديسمبر)7)0).
غبريل) (15 بتاريخ) اإلدارة  مجل3 
السيد) انتداب  تجديد  قرر  (،(0((

املهدي بنزين كرئي3 مدير عام.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
(،(0(( غأس31) (( يوم) البيضاء)

تحت رقم)7)0))8.
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KAK
شركة مساهمة

رغسمالها : 866.500.) درهم

املقر االجتماعي : عمارة تافراوتي، 

كلم 7.5 طريق الرباط )عين السبع) - 

الدار البيضاء

السجل التجاري رقم 879. 7 

استمرار نشاط الشركة

الرغسمال) من  التخصيض 

إلى) ( .500.000 من) االجتماعي 

1.59(.600

الزيادة في الرغسمال االجتماعي من)

600.)1.59)إلى)866.500.)

بمقت�شى مداولة الجمعية العامة)

(،(0(( يونيو) أير العادية بتاريخ) ))

قد تقرر):

بالرأم) الشركة  نشاط  استمرار 

من) تجاوزت) /)) التي  الخسائر  من 

رغسمال.

قدره) بمبلغ  رغسمال  تخصيض 

من) لحمله  درهم  ((.907. 00

 1.59(.600 إلى) درهم  ( .500.000

درهم.

بمبلغ) الرغسمال  في  الزيادة 

من) لرفعه  درهم  ((.907. 00 قدره)

مبلغ) إلى  درهم  (1.59(.600 مبلغ)

866.500.))درهم.

مجل3 اإلدارة املنعقد في)18)يوليو)

فادق على الزيادة املذكورة) (،(0((

 1.(7(.900 حدود) في  للرغسمال 

إلى) الرغسمال االجتماعي  لرفع  درهم 

866.500.))درهم.

للشركة) االجتماعي  الرغسمال 

غفبح ثابتا في مبلغ)866.500.))درهم)

للواحد،) سهم  ((8.665 إلى) ومقسم 

8.665))من نص3) إلى) (01 مرقمة من)

الصئة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

رقم) تحت  (،(0(( غأس31) (17

.8( 709
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KNS PHARMA
SARL AU

راسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : 10، زنقة الحرية 

ال1ابق ) الشقة 5 الدار البيضاء
السجل التجاري رقم 679.)55
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بالدار)
(،(0(( غأس31) (( بتاريخ) البيضاء)
تم وضع قانون غسا�شي لشركة ذات)
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كالتالي):
التسمية):)KNS PHARMA)شركة)
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.
توزيع،) شراء،) (: الغرض)
املنتوجات) جميع  واستيراد  بيع 
جميع) ذلك  في  بما  الصيدالنية 
التجميل) ومستحضرات  املنتجات 
واملنتوجات) البيولوجية  واملنتجات 
والصحية) والعشبية  ال1بيعية 
وكذلك جميع األجهزة ال1بية وشبه)

ال1بية.
املكمالت) في  عام  بشكل  التجارة 
واملنتجات) والصيتامينات  الغذائية 

الغذائية غو الخافة بالحمية.
العمليات) جميع  عامة  وبصصة 
الصناعية،)التجارية،)املالية املنقولة)
غو أير منقولة املتعلقة بشكل مباشر)
غو أير مباشر بالغرض الرئي�شي التي)
وتنمية) توسيع  تسهيل  من  تمكن 

أرض الشركة.
املقر االجتماعي):)10،)زنقة الحرية)

ال1ابق)))الشقة)5،)الدار البيضاء.
 16 من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
تقييدها) تاريخ  (،(0(( غأس31)

بالسجل التجاري.
:)حدد في مبلغ) راس مال الشركة)
 1000 مقسمة إلى) درهم،) (100.000
100)درهم) حصة اجتماعية من فئة)
لسيد) خصصت  الواحدة،) للحصة 

كهالن القاي�شي الشريك الوحيد.
كهالن) السيد  عين  (: التسيير)
القاي�شي مسير وحيد للشركة ملدة أير)

محدودة.

السنة املالية للشركة):
1))ديسمبر من) من فاتح يناير إلى)

كل سنة.
األرباح) تخصص  (: األرباح)
الصافية بعد االقت1اعات القانونية)

والتأسيسية للشريك الوحيد.
اإليداع القانوني):

بالدار) التجارية  باملحكمة  تم 
(،(0(( غأس31) (16 يوم) البيضاء)
الشركة) (،8( 7 8 رقم) تحت 
رقم) تحت  التجاري  بالسجل  مقيدة 

.55(.679
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PATMOS
نقل املقر االجتامعي

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
قرر) (،(0(( مارس) (15 املنعقد بتايخ)

الشركاء)في شركة)PATMOS)ما يلي):
زنقة) (،11 من) الشركة  مقر  نقل 
املعاريف الدار) (5 عزيز بالل ال1ابق)
البيضاء)إلى زنقة غحمد شر�شي إقامة)
شقة رقم) ،) (( حدائق غنصا ال1ابق)

الدار البيضاء.
نص3 الجمعية العامة االستثنائية)
من) الصصل) ) فياأة  تغيير  قررت 

القانون األسا�شي.
بكتابة) القانوني  اإليداع  غنجز 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

البيضاء.
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 STE SNJH1 MECHRA BEL
KSIRI
SARL

 APPT 2EME(ETAGE(AV
 ABDELMOUMEN BEN ALI
N°04 MECHRAA(BELKSIRI

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
)1)غأس31)))0)،)تم إقرار ما يلي):
املسؤولية) ذات  شركة  تأسي3 
الخصائص) تحمل  والتي  املحدودة 

التالية):
 SNJH 1 MECHRA (: التسمية)

.BEL KSIRI

ذات) شركة  (: القانونية) الصصة 

املسؤولية املحدودة.

فرز وتنظيف) (: الهدف االجتماعي)

النصايات.
رغسمال الشركة):) 901 5)درهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسي3 النهائي.

الشقة بال1ابق) (: املقر االجتماعي)

الثاني شارع عبد املومن بن علي رقم)

 0)مشرع بلقصيري.

التسيير):)السيد جمال الوردي.

تم تسجيل الشركة لدى املحكمة)

بتاريخ) بلقصيري  بمشرع  االبتدائية 

18)غأس31)))0)،)تحت رقم)881.
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ABDELBAKI PRIVEE
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : BERRECHID

 N°13 BD(MED(V 3EME(ETAGE

 GAUCHE, LOTISSEMENT(AL

YOUSSR

تأسي3 شركة محدودة املسؤولية
في) املنعقد  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم) بمدينة برشيد،) ((0(( يوليو) ((6

وضع القانون التأسي�شي لشركة ذات)

املميزات) ذات  املحدودة  املسؤولية 

التالية):

.ABDELBAKI PRIVEE(:(التسمية

الهدف):)أرض الشركة هو):

لجميع) الخاص  والتعليم  التربية 

املستويات.

والتكوين) التعليم  غنواع  جميع 

وسائل) دميع  طريق  عن  الخاص 

الدعم لصائدة العموم.

واستغالل) تأسي3  إنشاء،)
ثانوي) تعليم  غولي،) تعليم  حضانة،)

إعدادي،)تعليم ثانوي تأهيلي.

مرتبط) نشاط  اي  عامة  وبصصة 

بشكل مباشر وأير مباشرة بالتعليم)

والخدمات املتعلقة به.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

(،1( رقم) هو  (: االجتماعي) املقر 
محمد) شارع  الثالث،) ال1ابق 

الخام3،)تجزئة اليسر،)برشيد.
في) حدد  (: االجتماعي) الرغسمال 
إلى) مقسم  درهم  (100.000 مبلغ)
درهم) (100 فئة) من  حصة  (1000
للحصة الواحدة مقسمة على الشكل)

التالي):
 ( 0 يملك) الباقي  محمد  السيد 

حصة.
 ((0 السيدة غمينة جناني تملك)

حصة.
يملك) الباقي  محمد  وليد  السيد 

0)))حصة.
مجموع الحصص):)1000)حصة.

سنة) (99 مدة الشركة هي) (: املدة)
من تاريخ تقييدها في السجل) ابتداء)
التجاري ما عدا في حالة الحل قبل)
القانون) بموجب  التمديد  غو  األوان 

التأسي�شي.
أير) ملدة  الشركة  تسير  (: اإلدارة)
محمد) السيد  طرف  من  محدودة 

الباقي.
األرباح):)توزع األرباح الصافية بين)
القانونية) بعد اإلقت1اعات  الشركاء)

والتأسيسية.
فاتح) من  تبدغ  (: املالية) السنة 

سبتمبر وتنتهي في)1))غأس31.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
ببرشيد) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم السجل التجاري):)16.905.
306 P

KASBAH BEAUTY
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد
 6 تاريخ تسجيل العقد العرفي في)

يوليو)))0))في الرباط.
والتي تحمل الخصائص التالية):

الهدف االجتماعي):)مركز للتجميل.
بيع املواد التجميل.
كراء)لوازم األعراس.

رغسمال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
100)درهم للحصة الواحدة مملوكة)

للسيد خالد نايت الحاج.
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من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسي3 النهائي غي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

السنة املالية من فاتح يناير إلى)1) 

السنة) ما عدا  ديسمر من كل سنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

(،(( محل رقم) (: املقر االجتماعي)

القصبة أرب،)الش1ر))،)تامسنا.

املسير):)السيد خالد نايت الحاج.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

7)70)1)بتمارة.
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ASSFA MENAGE

تأسي3 شركة
بتاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 

16)غأس31)))0)،)تم وضع قوانين)

الشركة ذات املميزات التالية):

.ASSFA MENAGE(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

يتعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب غو خارجه):

البالستيكية) املواد  استيراد 

والتجارة العامة....

املقر الرئي�شي):)الحي الحجري زنقة)

الخميسات رقم)1))العيون.

الرغسمال):)حدد في مبلغ)100.000 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

فئة)100)للواحدة في ملك هشام ايت)

الحاج.

السيد) تسيير من طرف  (: اإلدارة)

فؤاد ايت الحاج.

بكتابة) تم  (: القانوني) االيداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

تحت) (،(0(( غأس31) (16 بتاريخ)

رقم)0 5)/))0).

سجل تجاري رقم)701) .
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VETELITE
SARL AU

RC : 162175
تأسي3 شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
املؤرخ) الشركة  بمقت�شى محضر 
بتاريخ)19)يوليو)))0)،)تقرر تأسي3)
ذات) (VETELITE اسم) تحمل  شركة 
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

خافياتها كالتالي):
ذات) (VETELITE (: التسمية)

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
الشركة تمارس نشاطها) (: الهدف)

باملغرب وخارجه.
املكمالت) وتوزيع  وتسويق  تجارة 

الغذائية.
استيراد وتصدير.

البي1رية) املعدات  بيع  مقاول 
واآلليات الصالحية.

االليات) جميع  وتركيب  فيانة 
املوجهة لالستعمال الصالحي.

الشركة) مقر  (: االجتماعي) املقر 
شارع) ( 5 (: التالي) العنوان  في  حدد 

فرنسا شقة رقم)8)غكدال،)الرباط.
املدة القانونية):)تأسست الشركة)
تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 ملدة)

التأسي3 النهائي لها.
راسمال) (: االجتماعي) الرغسمال 
 10.000 مبلغ) في  حدد  الشركة 
 100 100)حصة من فئة) قسمت إلى)
ويمثل) كليا  دفع  حصة  لكل  درهم 
مساهمة غنجزت نقدا لصائدة الشركة)
من طرف السيد منير رزقي الشريك)

الوحيد.
بالكامل) الحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كلها للشريك الوحيد.
التسيير):)يسير الشركة السيد منير)
بتاريخ) مزداد  الجنسية  مغربي  رزقي 
حامل) املغرب  (1980 غبريل) فاتح 

.G(6(660(للب1اقة الوطنية رقم
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

بالرباط تحت رقم)5 67.
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إنير سوس
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
8)غأس31)))0)،)تم وضع القانون)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ذات) وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

الخصائص التالية):
التسمية):)إنير سوس.
املوضوع االجتماعي):

التدريب) إدارة  استشارات،)
املشاريع) منظمات  إدارة  والدعم،)

الوطنية والدولية.
تدريب جميع الصئات الوطنية في)
الخافة) وشبه  العامة  املؤسسات 
الصنيين) التنصيديين  املديرين  )كبار 
ووكالء) واملشرفين  والتجاريين 

اإلنتاج).
التسويق واملبيعات):

استراتيجية املنتج العميل.
وتقييم) املبيعات،) فريق  فعالية 
إدارة) وتحسين  البيع،) نقاط  اداء)

العالقات مع العمالء.
التحويل والرقمية):

تحديد االستراتيجية الرقمية.
املوارد البشرية):

تعظيم ومواءمة العمليات.
إدارة وت1وير املهارات اإلدارية):

إدارة املشاريع الدولية.
الدعم التشغيلي ماإلستراتيجي):

مواءمة استراتيجية املواد البشرية)
مع إستراتيجية العمل.

(،8 ( مكتب) (: االجتماعي) املقر 
النخيل) خليج  (8 عمارة) ال1ابق) ،)

فونتي اكادير.
املدة):)99)سنة من تاريخ تأسيسها)

النهائي.
في) الراسمال  حدد  (: الرغسمال)
 1000 إلى) مقسمة  درهم  (100.000
حصة اجتماعية من قيمة)100)درهم)

لكل حصة.
مملوكة للسيد مشهور علي)1000 
 100 قيمة) من  اجتماعية  حصة 
قدرها) بمساهمة  حصة  لكل  درهم 

100.000)درهم.

التسيير):)تم تعيين السيد مشهور)

للشركة ملدة أير محددة) علي مسير 

بالنسبة للتوقيع.

صحيح) بشكل  ملزمة  الشركة 

بتوقيع وحيد للسيد مشهور علي مع)

الحق في إمكانية تعين مثل لها.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسمبر  ((1 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت) (،(0(( غأس31) (17 بتاريخ)

رقم)  1180.
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STE AGOUFORAGE
SARL AU

AU(CAPITAL : 10.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : LOT

 BOUHDOUD(N° 13 JNANE

TASRIF M’HAITA TAROUDANT

 RC(N° 5679 TRIBUNAL(DE 1ER

INSTANCE DE TAROUDANT

العام) الجمع  لقرارات  تبعا 

ماي) ((5 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

 STE AGOUFORAGE(0))لشركة((

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.

قرر الشريك الوحيد ما يلي):

 10.000 رفع رغسمال الشركة من)

درهم إلى)0.000)))درهم.

و7  (6 الصصول) تعديل  تم  بذلك 

من القانون األسا�شي للشركة.

تجزئة) من  الشركة  مقر  تغيير 

تصريف) جنان  (1( رقم) بوهدود 

محاي1ة تارودانت إلى رقم)178)جنان)

السوسية محاي1ة تارودانت.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

(،(0(( يونيو) ((( بتاريخ) بتارودانت 

تحت رقم)01).
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STE AIT KOUR FRERES
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : ROUTE

 NATIONAL(N° 10 AOULOUZ
TAROUDANT

 RC(N° 2097 TRIBUNAL(DE 1ER
INSTANCE DE TAROUDANT

العام) الجمع  لقرارات  تبعا 
يوليو) ((0 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 
 AIT KOUR FRERES لشركة) ((0((

شركة ذات مسؤولية محدودة.
قرر الشركاء)ما يلي):

رفع رغسمال الشركة من)100.000 
درهم إلى)000.000.))درهم.

و7  (6 الصصول) تعديل  تم  بذلك 
من القانون األسا�شي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
غأس31) (18 بتاريخ) بتارودانت 

))0)،)تحت رقم))51.
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ESTONIA
شركة محدودة املسؤولية

راسمال الشركة : 1.000.000 درهم
مقر الشركة : فاس تجزئة الوفاء   

جماعة ساي3 8 )
تصويت حصص اجتماعية

محضر الجمع العام الغير العادي.
تلقته) توثيقي  عقد  بمقت�شى 
موثقة) الحيوني  سميرة  األستاذة 
يوليو) و ) يونيو  ((8 بتاريخ) بصاس 

))0))تم االتصاق على ما يلي):
كميزو) السيد  طرف  من  تصويت 
رضوان،) كميزو  والسيد  الدين  نور 
جميع)10.000)حصة اجتماعية التي)
 ESTONIA(يملكونها في شركة املسماة
م) م  ش  املسؤولية  محدودة  شركة 
من) (7 وبالتالي فقد تم تغيير الصصل)

القانون االسا�شي للشركة.
الحصص) تصويت  إقرار  محضر 

املذكورة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غأس31) (11 التجارية بصاس بتاريخ)

))0)،)تحت رقم))8))/))0).
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ديوان األستاذ فؤاد العلمي

موثق بالدار البيضاء

ESPACE EAGLE
الراسمال : 00.000 .1 درهم

املقر االجتماعي : املحمدية، حي 

الوحدة رقم 9 ) ال1ابق السصلي، 

العالية

تصويت حصص اجتماعية لشركة 
ذات مسؤولية محدودة

من) حرر  توثيقي  عقد  بمقت�شى 

موثق) العلمي،) فؤاد  االستاذ  طرف 

بالدار البيضاء،)بتاريخ)5)يوليو)))0)،)

فوت املساهم الوحيد للشركة ذات)

 ESPACE(املسؤولية املحدودة املسماة

درهم) (1. 00.000 راسمالها) (EAGLE

الوحدة،) حي  باملحمدية،) ومقرها 

العالية،) السصلي،) ال1ابق  (( 9 رقم)

000. 1)حصة لكل من):

  .(00 محمد) السبتي  السيد 

حصة.

 9.800 املهدي) السبتي  السيد 

حصة.

 1 .000 (: الحصص) مجموع 

حصة.

قدم السيد احمو غحمد استقالته)

لذات) وحيد  كمسير  منصبه  من 

الشركة.

عين السيد السبتي محمد مسير)

وحيد للشركة ملدة أير منتهية.

طرف) من  املحررة  للعقود  طبقا 

املساهمون) قرر  املوثق،) نص3 

االسا�شي) القانون  على  املصادقة 

تحويل) بعد  للشركة  الجديد 

مسؤولية) ذات  شركة  من  شكلها 

شركة) إلى  وحيد  بمساهم  محدودة 

متعددة) محدودة  مسؤولية  ذات 

املساهمين.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

باملحمدية بتاريخ)))غأس31)))0)،)

تحت الرقم)))15.
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 BMCE CAPITAL GESTION
PRIVEE INTERNATIONAL

،CFC الدار البيضاء برج
ال1ابق 11، 50)0)

السجل التجاري : 9807))
نقل مقر الشركة

بموجب عقد عرفي مؤرخ بالدار)
البيضاء)في)1))يناير)))0)،)تقرر):

0 1،)شارع) نقل مقر الشركة من)
إلى برج) (BMCE برج) الثاني،) الحسن 
الدار) ((0(50 (،11 ال1ابق) (CFC

البيضاء.
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة)
الضبط لدى املحكمة التجارية للدار)
(،(0(( يوليو) (1( بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)1165)8.
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 BANK OF AFRICA CAPITAL
HOLDING

،CFC الدار البيضاء برج
ال1ابق 11، 50)0)

السجل التجاري : 98765)
نقل مقر الشركة

بموجب عقد عرفي مؤرخ بالدار)
البيضاء)في)1))يناير)))0)،)تقرر):

0 1،)شارع) نقل مقر الشركة من)
إلى برج) (BMCE برج) الثاني،) الحسن 
الدار) ((0(50 (،11 ال1ابق) (CFC

البيضاء.
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة)
الضبط لدى املحكمة التجارية للدار)
(،(0(( يوليو) (1( بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)1166)8.
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 STE CHABIPC
SARL

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة) تأسي3  تم  (،(0(( ))يوليو)
محدودة خصائصها) مسؤولية  ذات 

كالتالي):
التسمية):)CHABIPC،)شابيبك.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مسؤوية محدودة.

التجهيزات) بائع  (: الهدف)
االلكترونية،)االستيراد والتصدير.

حي) (19 تجزئة) (: االجتماعي) املقر 
فضلي)))زنقة الرباط،)تمارة.

 100.000 (: الشركة) رغسمال 
درهم.

 500 شعبي) غمين  محمد  السيد 
حصة.

السيد منير شعبي)50))حصة.
السيدة كوثر شعبي)50))حصة.

املدة):)99)سنة.
تم تعيين السيد محمد) (: التسيير)
غمين شعبي الحامل للب1اقة الوطنية)
AD(119(6)مسير للشركة ملدة) رقم)

أير محدودة.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
التجاري للمحكمة االبتدائية بتمارة)
تحت) (،(0(( غأس31) (18 بتاريخ)

رقم)5)70)1.
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SOLAZKI SERVICES
SARL

 SIEGE(SOCIAL : RESIDENCE
 DU PALAIS BD GHANDI

 IMMEUBLE F APPARTEMENT
 N°6 BEAUSEJOUR

CASABLANCA
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
(،(0(( يونيو) ((( بتاريخ) املنعقد 
بعض) تغيير  الشركة  شركاء) قرر 

الخصائص كاآلتي):
فوت السيج محسن لحلو جميع)
 5000 حصصه االجتماعية والبالغة)
في شركة) من الحصص االجتماعية 
 STE SOLAZKI SERVICES SARL
لصائدة السيد عبد الرحمن الحسبان.
القانون) من  (7-6 الصصول) تغيير 

األسا�شي للشركة.
الشركاء) مساهمة  (: (6 الصصل)

موزعة كما يلي):
 500.000 املرزوقي) احمد  السيد 

درهم.
خالد) محمد  لحلو  السيد 

500.000)درهم.
الحسبان) الرحمان  عبد  السيد 

500.000)درهم.
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املرزوقي) مص1صى  السيد 
500.000)درهم.

املجموع):)000.000.))درهم.
الشركة) رغسمال  (: (7 الصصل)

000.000.))درهم وزعت كالتالي):
 5000 املرزوقي) احمد  السيد 

حصة.
 5000 خالد) محمد  لحلو  السيد 

حصة.
الحسبان) الرحمن  عبد  السيد 

5000)حصة.
 5000 املرزوقي) مص1صى  السيد 

حصة.
املجموع):)0.000))درهم.

تحيين القانون األسا�شي للشركة.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجاري للمحكمة االبتدائية بتمارة)
تحت) (،(0(( غأس31) (11 بتاريخ)

رقم))7) )8.
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 FIDUCIAIRE

LA GENERALE DES COMPTES

 EXPERTISE AUX COMPTES CONSEIL

JURIDIQUE ET FISCAL

 STE SOS NETTOYAGE
 DEPANNAGE

 DISTRIBUTION
SARL

الجماعي) القرار  ملحضر  طبقا 
يوليو) (6 بتاريخ) املنعقد  للشركاء)
»س غو س ني1واياج) لشركة) (،(0((
شركة) ش.م.م.) ديستريبسيون«)
رغسمالها) املسوؤلية،) محدودة 
مقرها) درهم،) ((0.000.000
شارع) ((96 االجتماعي بالدارالبيضاء)
بالسجل) مسجلة  الخام3،) محمد 
التجاري بالدارالبيضاء)رقم)5911)،)

قرر شركاء)شركة ما يلي):
عن) الشركة  راسمال  في  الزيادة 
للشركاء) الجاري  الحسابات  طريق 
الى) درهم  ((0.000 من) ليرفع 

60.000.000)درهم.
من النظام) و7) (6 تعديل املادتين)

االسا�شي.

تغيير اسم الشركة.

من) (( للمادة) النسبي  التعديل 

النظام االسا�شي.

وفقا) االسا�شي  النظام  تحديث 

 19-(0 القانون) لذلك وموائمته مع 

املؤرخ ب)6))غبريل)019).

بكتابة) القانوني  االيداع  تم  (

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالدارالبيضاء،)في تاريخ)16)غأس31)

))0)،)تحت رقم))67 )8.
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LA GENERALE DES COMPTES

 EXPERTISE AUX COMPTES CONSEIL

JURIDIQUE ET FISCAL

 STE GRANDE

 PARAPHARMACIE DE

CASABLANCA

»GPC«
SARL

الجماعي) القرار  ملحضر  طبقا 

املنعقد بتاريخ) الغير العادي للشركاء)

كراند) لشركة  (،(0(( يوليو) ((8

بارافارم�شي الدارالبيضاء)»ج ب س«)

مقرها) درهم،) (100.000 راسمالها) (،

إقامة) بالدارالبيضاء،) االجتماعي 

جاهير،) ابن  زنقة  (،56 رقم) مونية،)

0050))بوركون،)واملسجلة بالسجل)

رقم) تحت  للدارالبيضاء،) التجاري 

675.)51،)قرر شركاء)الشركة ما يلي)

:

من) الشركة  حصص  تصويت 

السيد هشام تايك الى السيدة كنزة)

علوي.

تايك) هشام  السيد  والية  إنتهاء)

من) وإعصائه  مشاركا  مسيرا  بصصته 

فالحياته.

السيدة كنزة علوي بصصتها) إبقاء)

املسيرة الوحيدة للشركة.

ذات) شركة  الى  الشركة  تحويل 

الشريكة) ذات  محدودة  املسؤولية 

الوحيدة.

وفقا) جديدة  قوانين  اعتماد 

للشكل القانوني الجديد للشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم  (

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالدارالبيضاء،)في تاريخ)18)غأس31)

))0)،)تحت رقم)891 )8.
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LA GENERALE DES COMPTES

 EXPERTISE AUX COMPTES CONSEIL

JURIDIQUE ET FISCAL

STE CARRE OPTIQUE

SARL

تغيير االدارة
الوحيدة) الشريكة  لقرار  تبعا 

غأس31) (( بتاريخ) عميرة،) سناء)

غوبتيك،) كاري  لشركة  (،(0((

املحدودة) مسوؤلية  ذات  شركة 

راسمالها) الوحيدة،) الشريكة  ذات 

مقرها) درهم،) (100.000 االجتماعي)

االجتماعي بالدارالبيضاء،)دار بوعزة،)

اقامة) (،(1 متجر) الرحمة،) بارك 

التجاري) بالسجل  واملسجلة  ديبري،)

(،5 79 5 رقم) تحت  للدارالبيضاء،)

قرر شريكة الوحيدة الشركة ما يلي):

والية السيدة غسماء)شرود) إنتهاء)

للشركة) الوحيدة  املسيرة  بصصتها 

واع1ائها ابراء)تام.

عميرة) سناء) السيدة  تعيين 

أير) لصترة  للشركة  وحيدة  كمسيرة 

محدودة وفالحية تخويلها لها.

تغيير االمضاء)االجتماعي.

و16  (7 التعديل النسبي للمادتين)

من النظام االسا�شي للشركة.

وفقا) االسا�شي  النظام  تحديث 

لذلك.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم  (

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالدارالبيضاء،)في تاريخ)16)غأس31)

))0)،)تحت رقم))67 )8.
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LA GENERALE DES COMPTES
 EXPERTISE AUX COMPTES CONSEIL

JURIDIQUE ET FISCAL

STE COPCAS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تاسي3 شركة

محرر) عرفي  عقد  بمقت�شى 
ماي) (1( بتاريخ) بالدارالبيضاء،)
محدودة) شركة  تاسي3  تم  (،(0((
وذات) وحيد  ذات شريك  املسؤولية 

الخصائص التالية):
التسمية):)كوبكاس،)ش.م.م.)ذات)

الشريك الوحيد.
جميع) (: الشركة) أرض  (: الهدف)

غنش1ة الخدمات السياحية.
دور) في  االقامة  قسائم  افدار 
النقل) وتذاكر  وامل1اعم  الضيافة 

وحجز تاجير السايرات.
تنظيم جميع االنش1ة السياحية)

والصنية والثقافية االخرى.
االنش1ة) تنصيذ  غيضا  يكمن 
موقع) خالل  من  غعاله  املذكورة 
وبيع) االنترنيت،) على  ديناميكي 
وتوزيع في املغرب وفي عالم أرف دور)

الضيافة.
واملواقع) املدن  الى  زيارات  تنظيم 

واملعالم االثرية.
العمليات) جميع  عام،) وبشكل 
الصناعية والتجارية واملالية واالوراق)
املالية غو املرتب1ة بشكل مباشر غو أير)
مباشر بالهدف الرئي�شي والتي يمكن)

غن تسهل توسيعها غو ت1ويرها.
املقر االجتماعي):)الدارالبيضاء،)  
زنقة ابنو خليقان،)ال1ابق)5،)الشقة)

.17
في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)
تاسي3) يوم  من  ابتداء) سنة  (99
حالة الحل املسبق) النهائي باستثناء)
التمديد املنصوص عليه في هذه) او 

القوانين.
حدد) (: االجتماعي) الراسمال 
راسمال االجتماعي في)50.000)درهم،)
الرس) السيد  الى  بالكامل  خصصت 

بيرنستورف توم3.
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من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
فاتح يناير وتنتهي في ديسمبر من كل)

سنة.
االدارة):)يدير الشركة السيد الرس)
وحيد) كمسير  تومسن  بيرنستورف 

وملدة أير محددة.
االرباح):)املنتجات الصافية للسنة)
النصقات) جميع  اقت1اع  بعد  املالية 
ذلك) في  بما  غخرى،) وغعباء) العامة 
تكون) كل االستهالكات واالحتياطات،)
الربح الصافي،)من هذا الربح الصافي)
الخسائر) وعند االقتضاء) املنقوص،)
السابقة،)يقت1ع مبلغ لتأسي3 غفل)

يسمى باالحتياط القانوني.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بالدارالبيضاء،)في تاريخ)17)غأس31)

))0)،)تحت رقم)957 )8.
بكتابة) الشركة  تسجيل  تم 
التجارية) باملحكمة  الضبط 
غأس31) (17 بتاريخ) للدارالبيضاء،)

))0)،)تحت رقم)5)9)55.
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STE SOMAR TRADIV
SARL AU

تأسي3 شركة
019)،)تم وضع) )1)مارس) بتاريخ)
قانون منظم لشركة ذات املسؤولية)
الوحيد) الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املميزات التالية):
(،SOMAR TRADIV (: التسمية)
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الوحيد.
بيع) وخدمات،) غشغال  (: الهدف)
االستيراد) تجارة عامة،) البناء،) مواد 
غشغال) البناء،) غشغال  والتصدير،)

عامة،)حصر وتجهيز االبار)...
الراسمال):)حدد في مبلغ)100.000 
حصة من) (1000 الى) درهم مقسمة 
موزعة) للواحدة  درهم  (100 فئة)

كاالتي):
السيدة بوساتي الذهيبة)...)1000 

حصة.
املقر االجتماعي):)حي الوفاق بلوك)

E،)رقم) 58)العيون.

تسير من طرف السيدة) (: االدارة)
بوساتي الذهيبة ملدة أير محددة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعبون)
رقم) تحت  (،(019 مارس) ((( بتاريخ)

.(7689
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STE HD NET SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رغسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 15 زنقة سبو 
الشوب ال1ابق الخام3 مكتب رقم 

) القني1رة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقني1رة بتاريخ)8)غأس31)))0)،)
لشركة) االسا�شي  القانون  وضع  تم 
بشريك) املحودة  املسؤولية  ذات 

وحيد لتكون خافيتها كالتالي):
 STE HD NET (: التسيمة)

.SERVICE
والبستنة،) التنظيف  (: الهدف)
الحراسة والخدمات االنية الخافة،)

خدمات متنوعة.
سبو) زنقة  (15 (: االجتماعي) املقر 
الشوب ال1ابق الخام3 مكتب رقم)

)،)القني1رة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل النهائي بالسجل التجاري.
درهم موزع) (100.000 (: راسمال)
على)1000)حصة من فئة)100)درهم)

للحصة الواحدة.
الوحيدة) الشريكة  (: الشركاء)
السيدة االدري�شي حياة)1000)حصة.
السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

الى)1))ديسمبر.
الوحيدة) الشريكة  (: التسيير)

السيدة االدري�شي حياة.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
غأس31) (15 بتاريخ) بالقني1رة 

))0)،)تحت رقم)86))9.
عن النسخة والنص

املسيرة
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.STE W4M CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 1) زاوية زنقة 

 ،A انوال ومحمد القري، اقامة املنار

مكتب رقم 5 القني1رة

تأسي3 شركة
بالقني1رة) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم وضع) (،(0(( غأس31) (9 بتاريخ)

ذات) لشركة  االسا�شي  القانون 

وحيد) بشريك  املحودة  املسؤولية 

ذات املوافصات التالية):

 STE W M (: التسيمة)

.CONSULTING SARL AU

زنقة) زاوية  ((1 (: االجتماعي) املقر 

(،A(غنوال ومحمد القري،)اقامة املنار

مكتب رقم)5،)القني1رة.

في) مستشار  (: الشركة) موضوع 

التدبير.

غو) املختلصة  االشغال  في  املقاولة 

البناء.

عالقة) له  ما  كل  عامة  وبصصة 

بنشاط الشركة.

راسمال) حدد  (: الشركة) راسمال 

درهم،) (100.000 بمبلغ) الشركة 

اجتماعية) حصة  (1000 الى) مقسم 

محررة) للواحدة،) درهم  (100 بقيمة)

بكاملها،)مكتتبة،)موزعة على الشركاء)

كالتالي):

 1000 (.. هللا) عبد  متقي  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

:)غسند الى السيدة متقي) التسيير)

عبد هللا.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقني1رة،)تحت)

غأس31) (16 بتاريخ) (66(89 رقم)

.(0((
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 STE PATISSERIE

CONFISERIE

INDUSTRIELLE ADGHAL
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

راسمالها : 0.000) درهم

مقرها االجتماعي :  8) و86) 

املن1قة الصناعية جماعة مجاط 

مكناس

تاسي3 شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بمكناس،)تم وضع القانون االسا�شي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املوافصات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 PATISSERIE (: التسمية)

 CONFISERIE INDUSTRIELLE

.ADGHAL SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

و86)  ((8 (: االجتماعي) املقر 

مجاط،) جماعة  الصناعية  املن1قة 

مكناس.

:)شركة مصنعة) موضوع الشركة)

متجر) ميكانكية  بعمليات  للحلوى 

الحلويات.

راسمال) حدد  (: الشركة) راسمال 

الشركة في مبلغ)0.000))درهم مقسم)

الى)00))حصة اجتماعية بقيمة)100 

بكاملها،) محررة  للواحدة،) درهم 

مكتتبة في ملك الشريك الوحيد):

السيد عمرو غدأال)..)00))حصة

املدة):)99)سنة.

غسند الى السيد عمرو) (: التسيير)

التعريف) للب1اقة  الحامل  غدأال،)

.S11186(الوطنية رقم

.(0((
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

تحت) بمكناس  االبتدائية  باملحكمة 

غأس31) (11 بتاريخ) (569(9 رقم)

.(0((
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 STE BOULANGERIE

 BISCUITERIE

CHOCOLATERIE FAMILIAL
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

راسمالها : 0.000) درهم

مقرها االجتماعي : بقعة 78، املن1قة 

الصناعية الجماعة القروية سيدي 

سليمان مول الكيصان مكناس 

تاسي3 شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بمكناس،)تم وضع القانون االسا�شي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املوافصات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 STE BOULANGERIE (: التسمية)

 BISCUITERIE CHOCOLATERIE

.FAMILIAL SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

(،78 بقعة) (: االجتماعي) املقر 

املن1قة الصناعية الجماعة القروية)

الكيصان) مول  سليمان  سيدي 

مكناس.

موضوع الشركة):)تصنيع منتجات)

املخابز.

راسمال) حدد  (: الشركة) راسمال 

الشركة في مبلغ)0.000))درهم مقسم)

الى)00))حصة اجتماعية بقيمة)100 

بكاملها،) محررة  للواحدة،) درهم 

مكتتبة في ملك الشريك الوحيد):

السيد عمرو غدأال)..)00))حصة.

املدة):)99)سنة.

غسند الى السيد عمرو) (: التسيير)

التعريف) للب1اقة  الحامل  غدأال،)

.S11186(الوطنية رقم

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

تحت) باملحكمة االبتدائية بمكناس،)

غأس31) (11 بتاريخ) (569(7 رقم)

.(0((
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 STE BUREAU D’EXPERTISE
 COMPTABLE ET DE

CONSEIL
»BUDEC «

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

راسمالها : 0.000) درهم
مقرها االجتماعي : رقم  )، زنقة 
بندوينك، الشقة رقم 8، املحيط 

الرباط
السجل التجاري رقم : 79 )  

الرباط
تعديالت قانونية 

العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
(،budec( sarl لشركة) العادي  الغير 
شركة ذات املسؤولية املحدودة تقرر)

ما يلي):
تسمية) تغيير  على  املصادقة 

الشرمة من):
 BUREAU D’EXPERTISE  
 COMPTABLE DE CONSEIL
الجديدة) تسمية  الى  (»»BUDEC

.CLEN BONDO
ليصبح) الشركة  نشاط  تغيير 

كالتالي):
ومواد) ادوات  وبيع  شراء)

االعالميات.
غشغال مختلصة.

السيد) املسير  استقالة  قبول 
بلحارتي رضا من مهام تسيير الشركة)
مسير) مراد  بلكامل  السيد  وتعيين 

وحيد للشركة ملدة أير محدودة.
بمبلغ) الشركة  راسمال  تقليص 
بحذف) وذلك  درهم  ((00.000
والزيادة) اجتماعية  حصة  ((000
 10.000 بمبلغ) الشركة  راسمال  في 
حصة) (100 بافدار) وذلك  درهم 
درهم) (100 اجتماعية جديدة بقيمة)
للحصة كلها في ملك الشريك الوحيد)
شركة) (، (CLEN BONDO لشركة)
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 
 CONDE THIERNO السيد) وحيد 
BOUBACAR)،)الحامل لجواز السصر)

الغيني رقم)))  5)000.

قبول استقالة السيد جنايني عبد)
الجليل والسيد قشقاش عبد هللا من)
السيد) وتعيين  الشركة  تسيير  مهام 
(،CONDE THIERNO BOUBACAR

مسير وحيد للشركة.
تعديل الصصول))،))،)6،))1)و16 

من القانون االسا�شي للشركة.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
الرقم) تحت  بالرباط  التجارية 
التسلسلي)6710)بتاريخ)11)غأس31)

.(0((
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 STE LAKHLIFI CHAHBA
TRANS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

مقرها االجتماعي : 59 اقامة موالي 
عبد العزيز شارع موالي عبد العزيز 

رقم   القني1رة
تصويت حصص اجتماعية

العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
الغير العادي بتاريخ) 1)يونيو)))0)،)
 LAKHLIFI CHAHBA لشركة)
ذات) شركة  (،TRANS SARL AU
وحيد،  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
ما  تقرر  درهم،   100.000 راسمالها 

يلي :
 500 تصويت  على  املصادقة 
حصة اجتماعية في ملك السيد زهير 
الوطنية  للب1اقة  الحامل  شخار، 
رقم G6 0885 لصائدة السيد ادري3 
الوطنية  للب1اقة  الحامل   ، دويدية 

.G679570 رقم
املصادقة على تصويت 500 حصة 
محمد  السيد  ملك  في  اجتماعية 
الوطنية  للب1اقة  الحامل  شخار، 
رقم G( 1115 لصائدة السيد ادري3 
الوطنية  للب1اقة  الحامل   ، دويدية 

.G679570 رقم
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
رقم  تحت  بالقني1رة،  االبتدائية 

9)557 بتاريخ ) غأس31 ))0).
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 STE SUPER
AMENAGEMENT

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
مقرها االجتماعي : الصياد )، بقعة 

رقم 108 القني1رة
الحل املبكر للشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
 SUPER لشركة) العادي  الغير 
AMENAGEMENT SARL AU،)تقرر)

ما يلي):
املبكر  الحل  على  املصادقة 

للشركة.
بوكال،  العربي  السيد  تعيين 
رقم  الوطنية  للب1اقة  الحامل 

Y(90596 بصصته مصصي للشركة.
الشركة  تصصية  مقر  تحديد 
بمقرها االجتماعي : الصياد )، بقعة 

رقم 108 القني1رة.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
رقم  تحت  بالقني1رة،  االبتدائية 

)9158، بتاريخ ) يوليو ))0).
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مكتب االستاذ اناس البوعناني

موثق

مقر):)  )شارع محمد ديبوري،)مكتب رقم)1 

القني1رة

الهاتف):)19.)6.0).7)0

0(7.(6.0(.(0

شركة بنلمليح وأبنائه
شركة ذات مسؤولية محدودة

تعيين شريك جديد
 (7 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
العام) الجمع  قرر  (،(0(( يوليو)
وغبنائه،) »بنلمليح  املسماة) للشركة 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
وذات راسمال قدره)100.000)درهم،)
 16 (، بالقني1رة) االجتماعي  مقرها 
التجاري) السجل  ذات  طنجة  زنقة 

رقم)7809).
اقالة) (: العام) الجمع  قرر  وقد 
وتعيين) بنلمليح  حصيظ  السيد 
االدري�شي) اليعقوبي  فاطمة  السيدة 
أير) ملدة  للشركة  جديدة  كمسيرة 

محددة.
لالستخالص والبيان

االستاذ غناس البوعناني
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 STE MOUCHTABCHIR
 TRANS
SARL AU

املحرر) العرفي  العقد  بمقت�شى 
غأس31) (16 بتاريخ) بالقني1رة 
القانون) على  االتصقا  تم  (،(0((
الخصائص) ذات  لشركة  االسا�شي 

التالية):
 MOUCHTABCHIR (: التسيمة)

.TRANS SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.
الغرض):)النقل الشخ�شي.

املركز االجتماعي):)8 )شارع غبو بكر)
 ( الصديق اقامة ايمان مكتب رقم)

القني1رة.
الراسمال):)100)درهم مقسمة الى)
 100 حصة اجتماعية بقيمة) (1000

درهم للحصة الواحدة.
السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

الى)1))ديسمبر من كل سنة.
5)%)االحتياطي القانوني) (: االرباح)

والباقي بعد املداولة.
التسيير) قانونيا  عين  (: التسيير)
زكرياء) (: الشركة وملدة أير محدودة)

مستبشر.
املحكمة) في  الشركة  تسجيل  تم 
 16 بتاريخ) بالقني1رة  االبتدائية 
غأس31)))0)،)تحت رقم)99)66.
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STE XBRIDE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

 SARL
رغسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 8  شارع ابو بكر 
الصديق اقامة ايمان مكتب رقم   

القني1رة
االسا�شي) القانوني  وضع  تم 
املحدودة) املسؤولية  ذات  للشركة 

ذات املوافصات التالية):
.STE XBRIDE SARL(:(التسيمة

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مسؤولية محدودة.

املقر االجتماعي):)8 )شارع ابو بكر)
الصديق اقامة ايمان مكتب رقم)  

القني1رة
املراقبة) (: الشركة) موضوع 
انشاءات) غو  غعمال  والحماية،)

مختلصة وتجارة.
الراسمال الشركة):)حدد راسمال)
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
اجتماعية) حصة  (1000 الى) مقسم 

بقيمة)100)درهم للواحدة.
املدة):)99)سنة.

غسند الى السيد محمد) (: التسيير)
عسلية.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
بالقني1رةن) االبتدائية  باملحكمة 
 10 بتاريخ) (،66((1 رقم) تحت 

غأس31)))0).
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STE AHJIL TRANS
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : مكتب رقم ) 
ياسمين 5) شارع يعقوب املنصور 

القني1رة
السجل التجاري رقم : 69)65 

القني1رة
تصويت حصص اجتماعية

وتعيين مسير جديد
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
 STE AHJIL لشركة) العادي  الغير 
ذات) شركة  (،TRANS SARL

املسؤولية املحدودة، تقرر ما يلي :
املصادقة على تصويت 500 حصة 
اجتماعية بقيمة 100 درهم للحصة 
القرمودي،  الجياللي  السيد  في ملك 

لصائدة السيد السالمي غحمد.
الجياللي  السيد  استقالة  قبول 
السالمي  السيد  وتعيين  القرمودي 
الوحيد  والشريك  املسير  احمد 

للشركة ملدة أير محدودة.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
رقم  تحت  بالقني1رة،  االبتدائية 

.9(((6
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STE EL GHOUMARY BIB (EB
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : : زاوية زنقة القري 
وغنوال محل رقم )) القني1رة

تاسي3 شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقني1رة،)تم وضع القانون االسا�شي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
املوافصات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):
 STE EL GHOUMARY(:(التسمية

.BIB (EB( SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
املقر االجتماعي):)زاوية زنقة القري)

وغنوال محل رقم))))القني1رة.
موضوع الشركة):)مكتبة.

راسمال) حدد  (: الشركة) راسمال 
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
اجتماعية) حصة  (1000 الى) مقسم 

بقيمة)100)درهم للواحدة.
املدة):)99)سنة.

غسند الى السيد سهيل) (: التسيير)
الغماري.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
1))ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقني1رة،)تحت)

رقم))6617.
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STE JA LAOUIJ TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 8  شارع غبو بكر 
الصديق اقامة ايمان مكتب رقم ) 

القني1رة
تاسي3 شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقني1رة،)تم وضع القانون االسا�شي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
املوافصات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 STE JA LAOUIJ (: التسمية)
.TRANS SARL AU

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

املقر االجتماعي):)8 )شارع غبو بكر)
 ( الصديق اقامة ايمان مكتب رقم)

القني1رة.
موضوع الشركة):)نقل االشخاص.
راسمال) حدد  (: الشركة) راسمال 
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
اجتماعية) حصة  (1000 الى) مقسم 

بقيمة)100)درهم للواحدة.
املدة):)99)سنة.

السيد) الى  غسند  (: التسيير)
.JAOUAD LAHOUIJ

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
1))ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقني1رة،)تحت)

رقم))6619.
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STE CLEANING TIME
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : بقعة 598) 
تجزئة لوفالون متجر القني1رة

تاسي3 شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقني1رة،)تم وضع القانون االسا�شي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
املوافصات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):
 STE CLEANING (: التسمية)

.TIME SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
 (598 بقعة) (: االجتماعي) املقر 

تجزئة لوفالون متجر القني1رة.
مستغل) (: الشركة) موضوع 

مؤسسة لصيانة السيارات.
املختلصة) األشغال  في  املقاولة 

والبناء.
راسمال) حدد  (: الشركة) راسمال 
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1000 الى) مقسم 

بقيمة)100)درهم للواحدة.
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املدة):)99)سنة.
معتز) السيد  الى  غسند  (: التسيير)

بلكليل.
من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

1))ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقني1رة،)تحت)

رقم)09)66.
337 P

STE ROSSYL GYM
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : )) غنوال عمارة 
فلوري 11 مكتب رقم   ميموزا 

القني1رة
السجل التجاري رقم : )5689 

القني1رة 
تغيير التسمية وتحويل املقر 

االجتماعي
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
 ROSSYL GYM(الغير العادي لشركة
املسؤولية) ذات  شركة  (،SARL AU

املحدودة،)تقرر ما يلي):
املصادقة على تغيير اسم الشركة)
.XTRA GYM(الى(ROSSYL GYM(من
للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 
 11 )))زنقة انوال عمارة فلوري) من)
مكتب رقم) )ميموزا القني1رة الى حي)
الوحدة)))مجموعة))))بلوك)A)رقم)) 

سيدي يحيى الغرب.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
السجل) بالقني1رة،) االبتدائية 

التجاري رقم))5689.
338 P

 STE BOUSFI CEAZ
SARL

تاسي3 شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم) (،(0(( ماي) (19 يوم) بالقني1رة 
وضع القانون االسا�شي لشركة ذات)
بالخصائص) محدودة  مسؤولية 

التالية):

 STE BOUSFI CEAZ (: التسمية)
.SARL

رقم) ((( شارع) (: االجتماعي) املقر 
588)حي ارشاد القني1رة.

املدة):)99)سنة.
موضوع الشركة):)قاعة الرياضة،)

بضائع والزراعة.
 100.000 (: الشركة) راسمال 

درهم.
التسيير):)غسند الى السيد ابراهيم)
التعريف) للب1اقة  الحاملة  البوشتي 

.G698  6(الوطنية رقم
التجاري) بالسجل  التقييد  Jتم 
باملحكمة االبتدائية بالقني1رة بتاريخ)
))0).،)سجل تجاري رقم) يونيو) (1 

.65955
339 P

 STE LYPSE ASSURANCES
SAS

راسمالها : 1000 اورو
 CHEZ ABCLIV : مقرها االجتماعي
 111 AVENUE(VICTOR(HUGO

 75784 PARIS(CADEX 16
FRANCE

الوحيد) الشريك  قرار  باسم 
تم) (،(0(( يوليو) (1( بتاريخ) الصادر 
باملغرب ذو) بالرباط  اقرار خلق فرع 

الجنسية التالية):
 STE ELYPSE (: االسم)

.ASSURANCES SUCCURSALE
بوطربوش) السيد  (: املسير)
الحسين،)مزداد بتاريخ))198)ديسمبر)
6)،)حامل لب1اقة التعريف الوطنية)
رقم)AD960(5،)من جنسية مغربية،)
ولديه الصالحية لالمضاء)تجاه البنك)

غو أيره.
هذا الصرع سيكون مقره في العنوا)
التالي):)15)زنقة فنعاء)وسط املدينة)

الرباط.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
التجارية بالرباط بتاريخ)19)اأس31)

))0)،)تحت رقم)7156)1.
للخالفة والبيان

340 P

ste(consulting(dir(SNC 

GISRY AGRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ste(consulting(dir(SNC
 ( AV ALLAL BEN ABDELLAH

51000)،،)الحاجب املغرب
GISRY AGRO)شركة ذات)
املسؤولية املحدودة)في طور)

التصصية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار)
غيت عّمو آيت باكاسو غيت نعمان)

الحاجب)-)51000)الحاجب املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري)
.517(9

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(( ماي) ((6 في) املؤرخ 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رغسمالها) مبلغ  (GISRY AGRO
مقرها) وعنوان  درهم  (10.000
اإلجتماعي دوار غيت عّمو آيت باكاسو)
 51000 (- الحاجب) نعمان  غيت 
مشاكل) (: الحاجب املغرب نتيجة ل)

مالية).
و حدد مقر التصصية ب دوار غيت)
عّمو آيت باكاسو غيت نعمان الحاجب)

- 51000)الحاجب املغرب.)
و عين):

وبوكرين) هشام  السيد)ة))
 10 زنقة) الشريشرة  حي  وعنوانه)ا))
املغرب) الحاجب  (51000 رقم) 0 

كمصصي))ة))للشركة.
حدهم) ايوب  محمد  السيد)ة))
وعنوانه)ا))تجزئة الياسمين فيال رقم)
 0 51000)الحاجب املغرب كمصصي)

)ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (08 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

))0))تحت رقم)76).

1I

KAMAR BENOUNA

ARCHILAB ش م م دات 
مساهم وحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ( 
،(20160،(Casablanca(MAROC

ARCHILAB)ش م م دات مساهم)
وحيد شركة ذات مسؤولية محدودة)

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي)158 
شارع انصا وزنقة احمد املقري)-)
0110))الدارالبيضاء)املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري)

.156095
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في) 0)يوليوز)))0))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»158)شارع انصا وزنقة احمد املقري)
املغرب«) الدارالبيضاء) ((0110  -
ملتقى شارع لندن وشارع) (179« إلى)
الدارالبيضاء) ((0(50 (- املقاومة)

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)))0))تحت رقم) 7)))8.

(I

YAMANI OPTIQUE

YAMANI OPTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

YAMANI OPTIQUE
بلير زنقة)))رقم)76)،)90000،)

طنجة املغرب
YAMANI OPTIQUE)شركة ذات)

مسؤولية محدودة ذات الشريك)
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي بلير)
زنقة)))رقم)76 - 90000)طنجة)

املغرب
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تأسي3 شركة ذات مسؤولية)
محدودة ذات الشريك الوحيد)

رقم التقييد في السجل التجاري)
1(1(99(:

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(1 أشت) (0 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YAMANI OPTIQUE
أرض الشركة بإيجاز):)بصريات.

عنوان املقر االجتماعي):)بلير زنقة)) 
رقم)76 - 90000)طنجة املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: ايمان) شعرو  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ايمان  شعرو  السيدة 
دوار بن فدوق جماعة وقيادة جبل)

الحبيب)000)9)ت1وان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ايمان  شعرو  السيدة 
دوار بن فدوق جماعة وقيادة جبل)

الحبيب)000)9)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غكتوبر) ((8 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

1)0))تحت رقم) ) 9.

(I

CLINIQUE LA VALLEE

CLINIQUE LA VALLEE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

CLINIQUE LA VALLEE

رياض الألندل3 9) شارع عبد 
الرحيم بوعبيد حي الرياض الرباط ، 

10100، الرباط املغرب
CLINIQUE LA VALLEE)شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات)
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رياض)
الألندل3)9))شارع عبد الرحيم)

بوعبيد حي الرياض الرباط الرباط)
10100)الرباط املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية)
محدودة ذات الشريك الوحيد)

رقم التقييد في السجل التجاري)
161895(:

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(1 دجنبر) ((8
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CLINIQUE LA VALLEE
(: بإيجاز) الشركة  أرض 
 SERVICE D’INFORMATIONS
 C O M M E R C I A L E S

.((ENTREPRENEUR DE
رياض) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الرحيم) عبد  شارع  ((9 الألندل3)
الرباط) الرباط  الرياض  حي  بوعبيد 

10100)الرباط املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:) رغسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
السيد علي الرماش):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
 8 الرماش عنوانه)ا)) السيد علي 
زنقة إبراهيم العلمي كلم)7500)شارع)
الرباط) السوي�شي  السادس  محمد 

10000)الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

 8 الرماش عنوانه)ا)) السيد علي 
زنقة إبراهيم العلمي كلم)7500)شارع)
الرباط) السوي�شي  السادس  محمد 

10000)الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((9 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))0))تحت رقم)6) 6.
 I

ROMA CONSEIL

SAYFEDDINE FASHION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

roma(conseil
 opération(boustane(2(imm
 A(5(éme(étage(n°(21(Av(llal
 el(fassi(marrakech،(40000،

MARRAKECH(maroc
 SAYFEDDINE FASHION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة)
املنار ق1عة)C(0)ال1ابق األر�شي)
محل رقم)))مراكش)-)0000  

مراكش اململكة املغربية
تأسي3 شركة ذات مسؤولية)
محدودة ذات الشريك الوحيد)

رقم التقييد في السجل التجاري)
1(7(01(:

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (0(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAYFEDDINE FASHION
أرض الشركة بإيجاز):)بيع األحذية)
واالكسسوارات) الجاهزة  واملالب3 

واملجوهرات.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
األر�شي) ال1ابق  (C(0 ق1عة) املنار 
محل رقم)))مراكش)-)0000 )مراكش)

اململكة املغربية.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: يوسف) قربال  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) يوسف  قربال  السيد 
الشقة)   (E عمارة) نرج3  إقامة 
مراكش) ( 0000 شارع عالل الصا�شي)

اململكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) يوسف  قربال  السيد 
الشقة)   (E عمارة) نرج3  إقامة 
مراكش) ( 0000 شارع عالل الصا�شي)

اململكة املغربية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (08 التجارية بمراكش بتاريخ)

))0))تحت رقم)01)7)1.
5I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

البروز نيكوص
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER ETAGE NR ( IMM (5
 LOT ZAITOUNE TIKIOUINE
 PRES DE BMCI AGADIR

 TIKIOUINE،(80000،(AGADIR
MAROC

البروز نيكوص شركة ذات)
املسؤولية املحدودة)في طور)

التصصية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي)

مستوطنة لدى تنوير اوديت اي)
كون�شي ال1ابق الثالت رقم)05 
عمارة الداخلة جر1)))شارع)

الحسن االول حي الداخلة اكادير)-)
80000)انزكان املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري)

.(5701
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(( يونيو) (09 املؤرخ في)
شركة ذات املسؤولية املحدودة البروز)
 100.000 رغسمالها) مبلغ  نيكوص 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
اي) اوديت  تنوير  لدى  مستوطنة 
كون�شي ال1ابق الثالت رقم)05)عمارة)
الداخلة جر1)))شارع الحسن االول)
انزكان) (80000 (- حي الداخلة اكادير)

املغرب نتيجة ل):)حل طوعي.
و حدد مقر التصصية ب مستوطنة)
لدى تنوير اوديت اي كون�شي ال1ابق)
الداخلة) عمارة  (05 رقم) الثالت 
حي) االول  الحسن  شارع  جر1)))
اكادير) (80000 (- اكادير) الداخلة 

املغرب.)
و عين):

موالي محمد الهاشمي) السيد)ة))
بلوك ا ستيليا) (15 شقة) وعنوانه)ا))
انزكان) (80000 انزكان) الدشيرة  ((

املغرب كمصصي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((1 بتاريخ) باكادير  التجارية 

))0))تحت رقم)65))11.
6I

AMDE

YAROZI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET
 BD(ABDELMOUMEN(،(20000،

CASABLANCA MAROC
YAROZI)شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة)
سمية)،)إقامة شهرزاد)))،)ال1ابق)

5،)رقم))))،)النخيل)،)-)0 )0) 

الدارالبيضاء)املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشريك الوحيد)
رقم التقييد في السجل التجاري)

5(55(9(:

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(1 غكتوبر) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YAROZI

الت1وير) (: بإيجاز) أرض الشركة 

العقاري.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ال1ابق) (، (( إقامة شهرزاد) (، سمية)
 (0( 0 (- (، النخيل) (، ((( رقم) (،5

الدارالبيضاء)املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: حدوي) أزالن  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) حدوي  أزالن  السيدة 

الدارالبيضاء) ((0000 الدارالبيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) حدوي  ال1يبي  السيد 

الدارالبيضاء) ((0000 الدارالبيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

دجنبر)1)0))تحت رقم))08 80.

7I

CENTREDAFFAIRESAMANE

رول ديستريبسيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

CENTREDAFFAIRESAMANE
 QUARTIER BOURGOGNE

 RUE RAGRAGA RES LA
 CORNICHE APPT 01 RD C IMM

 02(CASABLANCA،(20300،
CASABLANCA MAROC

رول ديستريبسيون شركة ذات)
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي)
من1قة بوركون شارع ركراكة اقامة)
الكورنيش شقة)1)ال1ابق السصلي)
العمارة)))الدار البيضاء)00)0) 

الدار البيضاء)املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية)

املحدودة)
رقم التقييد في السجل التجاري)

5 58(9(:
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( ماي) (1(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
رول) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ديستريبسيون.
توزيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املواد الغدائية.
من1قة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اقامة) ركراكة  شارع  بوركون 
السصلي) ال1ابق  (1 شقة) الكورنيش 
العمارة)))الدار البيضاء)00)0))الدار)

البيضاء)املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
1.000)حصة) (: السيد علي فوفي)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) فوفي  علي  السيد 
تيزنيت) ((0(00 االزدهار) تجزئة  (7(

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) فوفي  علي  السيد 
تيزنيت) ((0(00 االزدهار) تجزئة  (7(

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)))0))تحت رقم))5 006.
8I

KAMAR BENOUNA

RENTACS TOURS ش م م
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ( 
،(20160،(Casablanca(MAROC
RENTACS TOURS)ش م م)
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي:)
)1زنقة القصار املعاريف)-)0))0) 

الدارالبيضاء)املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري:)
.(8(57(

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)0))يونيو)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الشركة) قررت  عرقي  عقد  بوجب 
»SIROCCO HOLDING)ش م م بيع)
حصة اي مجموع الحصص) ((.000
السيد) الى  الشركة  في  تمتلك  التي 
 1.500 الصقلي) العتماني  توفيق 
ماللي) محسن  السيد  والى  حصة 

 « 1.500
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
يوليوز) (18 في) املؤرخ  العام  الجمع 
))0))قرر املالحضة واملصادقة على)

بيع)000.))حصة)
على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 
السيد) استقالة  معاينة  مايلي:)
مهام) من  العمراني  العلي  عبد 
من) كل  كمسييرين  وتعيين  التسيير 
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الصقلي) العتماني  توفيق  السيد 
الجنسية) (1 /06/198( في) املزداد 
الوطنية) للب1اقة  حامل  مغربية 
محسن) والسيد  (BE761651 رقم)
غأس31) (08 في) املزداد  ماللي 
الجنسية) بالدارالبيضاء) (197 
مغربية حاملل للب1اقة الوطنية رقم)

 BK1( 816
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

اعتماد قوانين جدد)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)0):)الذي ينص على مايلي):)0
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)7) ))8.
9I

CROPTECH GROUP SARLAU

 CROPTECH GROUP
SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

CROPTECH GROUP SARLAU
65))شارع الزرق1وني ال1ابق)9 
الرقم))9)الدار البيضاء)،)0000)،)

casablanca(maroc
 CROPTECH GROUP SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
الشريك الوحيد)في طور التصصية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي)65) 
شارع محمد الزرق1وني ال1ابق)

9)رقم))9 - 0000))الدار البيضاء)
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري)

. 81167
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((0(( يونيو) (15 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 CROPTECH الوحيد) الشريك  ذات 
رغسمالها) مبلغ  (GROUP SARLAU
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
محمد) شارع  ((65 اإلجتماعي)
 -  9( رقم) (9 ال1ابق) الزرق1وني 

الدار البيضاء)املغرب نتيجة) ((0000
ل):)توقف النشاط.

و حدد مقر التصصية ب)65))شارع)
محمد الزرق1وني ال1ابق)9)رقم))9 - 

0000))الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

السيد)ة))مراد بخوش وعنوانه)ا))
 16 الشقة) ال1ابق) ) اقامة رواوس 
املغرب) مراكش  ( 0100 االزدهار)

كمصصي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)))0))تحت رقم)6))))8.
10I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

AK TP SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

 BUREAU COMPTABLE
 ET INVESTISEMENT BCI

CONSULTING
 AV ABDELKRIM EL KHATABI
 BAT A 1ER ETAGE N°  GUELIZ

 MARRAKECH،(40000،
MARRAKECH MAROC

AK TP SARLAU)شركة ذات)
مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة)
تاركة رقم) 5)تاركة)-)0000  

مراكش املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية)
محدودة ذات الشريك الوحيد)

رقم التقييد في السجل التجاري)
1(8169(:

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((6
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AK TP(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SARLAU
منعش) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عقاري.
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تاركة رقم) 5)تاركة)-)0000 )مراكش)

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد امل القباج):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) القباج  امل  السيد 
سيتي) كولف  مراكش  اقامة 
مدخل) شقة1) (9( بريستيجيا عمارة)

توباز)0000 )مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) القباج  امل  السيد 
سيتي) كولف  مراكش  اقامة 
1)مدخل) )9)شقة) بريستيجيا عمارة)

توباز)0000 )مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (1( بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))0))تحت رقم)8)85)1.
11I

fidmanar

ATELIGNE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

fidmanar
)11)شارع عبد الكريم الخ1ابي)
عمارة املهندز رقم د شقة رقم)7 
ال1ابق التاني مراكش)،)0000 ،)

marrakech(maroc
ATELIGNE)شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم)

5)شارع عبد هللا بن ياسين مركز)

االعمال ال1ابق االول شقة رقم)  - 

0000 )مراكش املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشريك الوحيد)
رقم التقييد في السجل التجاري)

1(7919(:

 06 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يوليوز)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ATELIGNE

مهندسة) (: أرض الشركة بإيجاز)

معمرية.
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

مركز) ياسين  بن  هللا  عبد  شارع  (5

 - االعمال ال1ابق االول شقة رقم)  

0000 )مراكش املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (0.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

00))حصة) (: السيدة زمري خولة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

بقيمة) ((00 (: السيدة زمري خولة)

0.000))درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) خولة  زمري  السيدة 

  0000  150 رقم) س  (( املسيرة)

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) خولة  زمري  السيدة 

  0000  150 رقم) س  (( املسيرة)

مراكش املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (0( بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))0))تحت رقم)95)8)1.
1(I

FIDERSER

SOCIETE OMPER CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

FIDERSER
 BLOC 1  N° 155 HAY
 ESSALAM( ،( 14200،( SIDI

SLIMANE MAROC
شركة) (SOCIETE OMPER CAR

ذات املسؤولية املحدودة
رقم) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
ادم شارع) الثاني مجمع  ال1ابق  (11
00) 1)سيدي سليمان) (- بئر انزران)

املغرب.
تصويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري)
.( 07

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(( يوليوز) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):
اكبيش) عزيز  )ة)) السيد) تصويت 
غفل) من  اجتماعية  حصة  (500
)ة)) السيد) لصائدة  حصة  (1.000
عبدالعالي الشهدي بتاريخ)15)يوليوز)

.(0((
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بسيدي سليمان بتاريخ)19 
أشت)))0))تحت رقم)))0)/) 1.
1(I

KHM CONSULTING

MAFIGOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

KHM CONSULTING
1 زنقة ايت باعمران املمر ب ال1ابق 
االول الرقم 106 تقاطع شارع محمد 
الخام3 واملقاومة ، 0050)، الدار 

البيضاء املغرب
MAFIGOM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 
الدارالبيضاء 60 -،ال1ابق األول 
شارع الحزام الكبير عين السبع - 

)5)0) الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.70891

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)1))يوليوز)))0))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
األول) 60 -،ال1ابق  »الدارالبيضاء)
(- السبع) عين  الكبير  الحزام  شارع 
إلى) املغرب«) الدارالبيضاء) ((0(5(
رقم)    (7 زنقة) املواحدين  »تجزئة 
الدارالبيضاء) ((0570 (- حي املحمدي)

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)708))8.
1 I

CONSEIL ALJABAL

STE IMA SUD MULTI-
SERVICES SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي3 شركة

CONSEIL ALJABAL
 AV(HASSAN(II(AZILAL(AZILAL،

22000، AZILAL(MAROC
 STE IMA SUD MULTI-SERVICES

SARL AU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الخام3 الحي االداري الوطية 
طان1ان طان1ان 000)8 طان1ان 

املغرب 
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5965

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(1 نونبر) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 IMA SUD MULTI-SERVICES

. SARL AU
غعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

متنوعة غو إنشاءات
املدنية) الهندسة  غعمال  بناء)

األخرى
تجارة

استيراد وتصدير.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
محمد الخام3 الحي االداري الوطية)
طان1ان) (8(000 طان1ان) طان1ان 

املغرب).
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: نعيمة) الصافي  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
:)مساهمة) السيدة الصافي نعيمة)

نقدية بقيمة)100.000)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيدة الصافي نعيمة عنوانه)ا))
 80000 08 )تجزئة الوحدة انزا) رقم)

اكادير املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الصافي نعيمة عنوانه)ا))
 80000 08 )تجزئة الوحدة انزا) رقم)

اكادير املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونبر) ((( االبتدائية ب1ان1ان بتاريخ)

1)0))تحت رقم)7)6.
15I

FIDUGRA

VHT TRANSPORT
إعالن متعدد القرارات

FIDUGRA
شارع محمد الخام3 عمارة امنار 
رقم  ) ال1ابق الثالث انزكان ، 

86150، اكادير املغرب

VHT TRANSPORT »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 

 1،بلوك )،قصبة طاهر آيت ملول 
إنزكان - إنزكان املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.16(95
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)06)يونيو)))0)
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
1000)حصةفي) املصادقةعلى تصويت)
الى) شكري  السيدالحسن  ملكية 

السادة واملوزعة كمايلي:
*السيداملحب محمد)00 )حصة
 (00 القادر) عبد  *السيداملحب 

حصة
*السيد املحب غحمد)00))حصة

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
من) شكري  استقالةالسيدالحسن 
نشاط) عن  ومسؤول  كمسير  مهامه 

الشركة
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
كمسير) غحمد  املحب  السيد  تعيين 
ومسؤول عن نشاط الشركةالجديد)

ملدة أير محدودة
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
للسيد) والبنكي  اإلجتماعي  التوقيع 

املحب غحمد
على) ينص  الذي  (:5 رقم) قرار 
مايلي:)تغيير مقر الشركة الى العنوان)
،كولوش) (1 150،رقم) التالي:شارع)

وجدة
قرار رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
تغيير الشكل القانوني للشركة لتصبح)

شركة دات املسؤولية املحدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

مقر الشركة
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

املساهمات
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

الرغس املال
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على) ينص  الذي  (:11 رقم) بند 
مايلي:)التسيير

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (18 االبتدائية بانزكان بتاريخ)

))0))تحت رقم)77)1.
16I

STE COMPTAZUR

 SOCIETE EL GANBOUR DE
PIERRE ET DE MARBRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE COMPTAZUR
زنقة وادي املخازن رقم 17 تازة 
السصلى تازة، 5000)، تازة املغرب
 SOCIETE EL GANBOUR DE

PIERRE ET DE MARBRE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصصية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي مح1ة 

قن1رة اعراب وادي امليل - تازه - - 
5000) تازه املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(5((
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(( يونيو) (10 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE EL GANBOUR DE
مبلغ) (PIERRE ET DE MARBRE
وعنوان) درهم  (7(0.000 رغسمالها)
قن1رة) مح1ة  اإلجتماعي  مقرها 
 (5000 (- (- -)تازه) اعراب وادي امليل)
انعدام) (: ل) نتيجة  املغرب  تازه 

املردوديه.
دوار) ب  التصصية  مقر  حدد  و 
(- (- تازه) (- خندق الدكاره وادي امليل)

5000))تازه املغرب.)
و عين:

جمال) الكنبور  السيد)ة))
دوار خندق الدكاره وادي) وعنوانه)ا))
املغرب) تازه  ((5000 (- تازه) (- امليل)

كمصصي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (0( بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

))0))تحت رقم)86).
17I

KHM CONSULTING

KBS STUDIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

KHM CONSULTING
1 زنقة ايت باعمران املمر ب ال1ابق 
االول الرقم 106 تقاطع شارع محمد 
الخام3 واملقاومة ، 0050)، الدار 

البيضاء املغرب
KBS STUDIO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

الدارالبيضاء-حي لوازي3 ، 11  
طريق الجديدة ال1ابق األر�شي رقم 
) و) - 10 0) الدارالبيضاء املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5( 6(1
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((0(( يونيو) في) )) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
»00.000 )درهم«)غي من)»100.000 
عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)
غو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)711))8.
18I

ste(consulting(dir(SNC 

SOHYFAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ste(consulting(dir(SNC
 24AV(ALLAL(BEN(ABDELLAH ،

51000، الحاجب املغرب
SOHYFAN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصصية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

العمران 1 زنقة ) رقم 1 ) - 51000 
الحاجب املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5117(
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(( يونيو) ((0 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
SOHYFAN)مبلغ رغسمالها)510.000 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
 -  ( 1 ))رقم) 1)زنقة) تجزئة العمران)
(: الحاجب املغرب نتيجة ل) (51000

مشاكل مالية.
تجزئة) ب  التصصية  مقر  حدد  و 
العمران)1)زنقة)))رقم)1 ) - 51000 

الحاجب املغرب.)
و عين:

وعنوانه)ا)) لزعر  نجاة  السيد)ة))
الحاجب) (1(6 رقم) (1 تجزئة العران)
51000)الحاجب املغرب كمصصي))ة))

للشركة.
وعنوانه)ا)) ايناو  ان3  السيد)ة))
الحاجب) (( 1 رقم) (1 تجزئة العران)
51000)الحاجب املغرب كمصصي))ة))

للشركة.
وعنوانه)ا)) ايناو  ياسر  السيد)ة))
الحاجب) (( 1 رقم) (1 تجزئة العران)
51000)الحاجب املغرب كمصصي))ة))

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) ((8 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

))0))تحت رقم)0) .
19I

fiduciaire(dar(dmana

TRANS ARDAYNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

fiduciaire(dar(dmana
عمارة االحباس لالزواوة غ)- رقم 11 
ال1ابق الثاني وزان عمارة االحباس 
لالزواوة غ)- رقم 11 ال1ابق الثاني 

وزان، 00)16، وزان املغرب
TRANS ARDAYNE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي بدوار بني 
معاوية جماعة مقريصات اقليم 

وزان - 00)16 وزان املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1979
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. ARDAYNE
نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املستخدمين.
بدوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بني معاوية جماعة مقريصات اقليم)

وزان)-)00)16)وزان املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: العسري) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 (: السيد عبد الحق العدالي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد محمد العسري عنوانه)ا))
بحي القشريين درب العوفي الكبير رقم)

15)وزان)00)16)وزان املغرب.
العدالي) الحق  عبد  السيد 
عنوانه)ا))بدوار النضامين زومي وزان)

00)16)وزان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد العسري عنوانه)ا))
بحي القشريين درب العوفي الكبير رقم)

15)وزان)00)16)وزان املغرب
العدالي) الحق  عبد  السيد 
عنوانه)ا))بدوار النضامين زومي وزان)

00)16)وزان املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (0( بتاريخ) بوزان  االبتدائية 

))0))تحت رقم)))5).
(0I

CAM

KID›S PLACE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CAM
 BD LA RESISTANCE (71

 MOHAMMEDIA
 MOHAMMEDIA، 28830،
MOHAMMEDIA MAROC
KID›S PLACE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصصية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 
) عمارة نور الشروق ) تجزئة 

الحديقة رقم )  - 0)88) املحمدية 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(99((
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(( يونيو) ((7 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رغسمالها) مبلغ  (KID’S PLACE
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
نور) عمارة  (( املحل) اإلجتماعي 
  ( تجزئة الحديقة رقم) (( الشروق)
املحمدية املغرب نتيجة ل) ((88(0  -

:)فعوبة في تحقيق أرض الشركة.
 ( و حدد مقر التصصية ب املحل)
عمارة نور الشروق)))تجزئة الحديقة)

رقم))  - 0650))املحمدية املغرب.)
و عين:

السيد)ة))مريم الزيري وعنوانه)ا))
الرياض) شارع  (( ليزوركيدي) تجزئة 
املحمدية) (6 1)شقة) عمارة س طابق)
كمصصي) املغرب  املحمدية  ((0650

)ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ) باملحمدية  االبتدائية 

يوليوز)))0))تحت رقم)71 1.
(1I

FIDUCIAIRE ILIADA

قمر مك ش م م ذات الشريك 
الواحد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي3 شركة

FIDUCIAIRE ILIADA
 AV AL AMAL RIAD MEKNES 1(

، 50000، MEKNES(MAROC
قمر مك ش م م ذات الشريك 
الواحد شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم ))8 
مرجان 5 سيدي بوزكري مكناس 

مكناس 50000 مكناس املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 7555

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((019 غبريل) (((
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)قمر مك)

ش م م ذات الشريك الواحد.
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الرخام واالشغال املختلصة
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)))8 
مكناس) بوزكري  سيدي  (5 مرجان)

مكناس)50000)مكناس املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
 10.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيد القدميري لحسن)

حصة بقيمة)10)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

لحسن) القدميري  السيد 
واد) حي  (1 رقم) ((( زنقة) عنوانه)ا))

الذهبب)50000)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
لحسن) القدميري  السيد 
واد) حي  (1 رقم) ((( زنقة) عنوانه)ا))

الذهبب)50000)مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) (0( بتاريخ) بمكناس  التجارية 

019))تحت رقم)))0).
((I

sofoget

RADMIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
RADMIR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي والد 

املخازن رقم 08 اقامة لينا القني1رة 
- 000 1 القني1رة املغرب.

تصويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.59 5(
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(( يوليوز) ((6 في) املؤرخ 

املصادقة على):
)ة))مجدة بلحبيب) تصويت السيد)
غفل) من  اجتماعية  حصة  (1 0
أيثة))) )ة)) حصة لصائدة السيد) (  0

الق1يض بتاريخ)6))يوليوز)))0).
الق1يض) ريم  )ة)) السيد) تصويت 
غفل) من  اجتماعية  حصة  (100
160)حصة لصائدة السيد))ة))نسيمة)

الق1يض بتاريخ)6))يوليوز)))0).
محمد) )ة)) السيد) تصويت 
من) اجتماعية  حصة  (60 الق1يض)
)ة)) حصة لصائدة السيد) ( 00 غفل)
يوليوز) ((6 بتاريخ) الق1يض  نسيمة 

.(0((

الق1يض) ريم  )ة)) السيد) تصويت 
غفل) من  اجتماعية  حصة  (60
أيثة) )ة)) حصة لصائدة السيد) (160

الق1يض بتاريخ)6))يوليوز)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 0( بتاريخ) بالقني1رة  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)176)9.

((I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

FLORIDA AZUR فلوريدا ازير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قصل التصصية

 EXPERTS CONSULTANTS DU
DETROIT

90 شارع يوسف إبن تاشصين رقم 
85 ، 90000، طنجة املغرب

FLORIDA AZUR فلوريدا ازير 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 
مسنانة، اقامة الخير، بلوك اش، 

رقم 1 طنجة - 90000 طنجة 
املغرب.

قصل التصصية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.7( 99
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(( ماي) ((( في) املؤرخ 
ازير) فلوريدا  (FLORIDA AZUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رغسمالها)
مسنانة،) شارع  اإلجتماعي  مقرها 
اقامة الخير،)بلوك اش،)رقم)1)طنجة)
- 90000)طنجة املغرب نتيجة لعدم)

تسيير نشاط التجاري.
و عين:

الناظر) الحسين  السيد)ة))
ابن) يوسف  شارع  وعنوانه)ا))
 16 رقم) (، السداتي) عمارة  تاشصين،)
)ة)) املغرب كمصصي) طنجة  (90000

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
شارع) وفي  ((0(( ماي) ((( بتاريخ)
اش،) بلوك  الخير،) اقامة  مسنانة،)
رقم)1)طنجة)-)90000)طنجة املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (05 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)77)56).

( I

B.services

IUC FOOD MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

B.services

 Romandie 2 tour(Assila

 N°33Casablanca(Anfa

 Romandie 2 tour(Assila

 N°33Casablanca(Anfa، 1،

Casablanca(Maroc

IUC FOOD MOROCCO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 

البيضاء 10 شارع الحرية رقم 5 

الدور ) الدار البيضاء 01 الدار 

البيضاء املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 580(

 07 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 IUC (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FOOD MOROCCO

الوجبات) (: أرض الشركة بإيجاز)

السريعة مقهى وجبة خصيصة.

الدار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 5 رقم) الحرية  شارع  (10 البيضاء)

الدار) (01 البيضاء) الدار  (( الدور)

البيضاء)املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 10.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 INNOVATIVE UNION الشركة)

بقيمة) حصة  (COMPANY( :( 99

9.900)درهم للحصة).

 LOGISTICS FASHION الشركة)

حصة بقيمة) (TRADING( DWC( :( 1

100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

 INNOVATIVE UNION الشركة)

 King   7(8 عنوانه)ا)) (COMPANY

رقم) وحدة  (، الحمراء) حي  (- عبدهللا)

العنوان) (69(6  -  1((16 الرياض) (1

القصير)RFHA 7(8)اململكة العربية)

الرياض) (01 مسجل) السعودية 

اململكة العربية السعودية.

 LOGISTICS FASHION الشركة)

مجمع) عنوانه)ا)) (TRADING DWC

الرابع) ال1ابق  (،A( مبنى) األعمال،)

رقم) بريد  فندوق  ( (6 رقم) مكتب 

العربية) اإلمارات  دبي،) (،506556

العربية) اإلمارات  دبي  (01 املتحدة)

املتحدة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

محمد) الشمري  السيد  السيد 

 06 مثقال سعودي الجنسية ولد في)

الرياض) امليالد  مكان  (1978 يونيو)

يحمل) السعودية  العربية  اململكة 

جواز سصر رقم.)T9(98(1,)عنوانه)ا))

السعودية) العربية  اململكة  الرياض 

العربية) اململكة  الرياض  (01

السعودية

السيد السيد القح1اني عبدهللا)

محمد سعودي الجنسية من مواليد)

ويحمل) بالرياض  6/7/1978)م 

)X95705)عنوانه)ا)) جواز سصر رقم)

السعودية) العربية  اململكة  الرياض 

العربية) اململكة  الرياض  (01

السعودية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
يونيو)))0))تحت رقم املركز الجهوي)

لالستتمار بالدار البيضاء.

(5I

STE OUJDA CONSULTING

بيركلين
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

STE OUJDA CONSULTING
شارع العونية تجزئة قادة حسين 
زنقة د ) رقم  6 ، 0، وجدة املغرب

بيركلين شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
العونية تجزئة قادة حسين زنقة د) 
رقم  6 وجدة 60000 وجدة املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(9771

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)بيركلين.
تنظيف) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

واجهات املحالت والشقق.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
العونية تجزئة قادة حسين زنقة د) 
رقم) 6)وجدة)60000)وجدة املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 10.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

100)حصة) (: السيد محمد حمزة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) حمزة  محمد  السيد 
موهوب) تجزئة  الصا�شي  عالل  شارع 
وجدة) (60000  1 رقم) العقبة  زنقة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) حمزة  محمد  السيد 

موهوب) تجزئة  الصا�شي  عالل  شارع 
وجدة) (60000  1 رقم) العقبة  زنقة 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (0( بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))0))تحت رقم)90)).

(6I

ABK CONSULTING

 AHMT CONSULTING AND
TRAINING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

ABK CONSULTING

 23RUE(OUED(DARAA(APPT 4

 AGDAL(RABAT ، 10080، RABAT

MAROC

 AHMT CONSULTING AND

TRAINING شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصصية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي   زنقة 

الكف شقة رقم ) حسان الرباط - 

0)100 الرباط املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.10 5 7

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((0(1 نونبر) ((( املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 AHMT CONSULTING AND

TRAINING)مبلغ رغسمالها)100.000 

اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
حسان) (( رقم) شقة  الكف  زنقة  ( 

املغرب) الرباط  (100(0 (- الرباط)

نتيجة ل):)تصصية طوعية للشركة.
زنقة) و حدد مقر التصصية ب) )

(- حسان الرباط) (( الكف شقة رقم)

0)100)الرباط املغرب.)

و عين:

السيد)ة))طارق بوستى وعنوانه)ا))

سيناء) ابن  حي  (8 شقة) (18 عمارة)

املغرب) الرباط  (10080 اكدال)

كمصصي))ة))للشركة.
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وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (09 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))0))تحت رقم)7 70)1.

(7I

PRIVATE CONSULTING 

CHAIMAE FIESTA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

PRIVATE CONSULTING

حي الصتح زنقة بوقنادل رقم 75 ، 

70000، العيون املغرب

CHAIMAE FIESTA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة )0 الزنقة 05 رقم    - 

70000 العيون املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 1907

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( ماي) ((7

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHAIMAE FIESTA

تموين) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

تنظيم) والعامة،) الخافة  الحصالت 

والحصالت،) واألفراح  املناسبات 

واملعارض،) االستقباالت  تنظيم 

األفراح) ومستلزمات  اواني  كراء)

واملناسبات.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 - رقم)    (05 الزنقة) (0( الوحدة)

70000)العيون املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: بلخضير) السيدة شيماء)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيدة شيماء)بلخضير عنوانه)ا))
حي خط الرملة)01)زنقة تمنار رقم))0 

70000)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة شيماء)بلخضير عنوانه)ا))
حي خط الرملة)01)زنقة تمنار رقم))0 

70000)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (0( بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

))0))تحت رقم)))0)/)158.
(8I

YF CONSULTING SERVICES

MAASARAT AL KALAA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N(
 BUREAU(N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC
MAASARAT AL KALAA شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصصية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 
 7، ال1ابق األول بلوكً ًك غوالد 

اوجيه القني1رة. - 000 1 القني1رة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.60 65
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(( ماي) ((7 في) املؤرخ 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) (MAASARAT AL KALAA

وعنوان) درهم  ((00.000 رغسمالها)
ال1ابق) مقرها اإلجتماعي الرقم) 7،)
األول بلوك)ًًك)غوالد اوجيه القني1رة.)
- 000 1)القني1رة املغرب نتيجة ل):)

فعوبة في التمويل..
و حدد مقر التصصية ب الرقم) 7،)
اوجيه) غوالد  ًًك) بلوك) األول  ال1ابق 
القني1رة.)-)000 1)القني1رة املغرب.)

و عين:
الشاعر) هللا  عبد  السيد)ة))
غوالد) ًًك) بلوك) الرقم) 7) وعنوانه)ا))
القني1رة) (1 000 القني1رة) اوجيه 

املغرب كمصصي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
الرقم) 7،) (: بالتصصية) املتعلقة 
اوجيه) غوالد  ًًك) بلوك) األول  ال1ابق 

القني1رة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) بالقني1رة  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)18))9.

(9I

Sonrisa

IBOUKAL INDUSTRIE 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تصويت حصص

Sonrisa
 Ksar(my(mhamed(kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia
Maroc

 IBOUKAL INDUSTRIE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

الحرية عمارة رقم )0 شقة رقم )0 - 
000)5 الرشيدية املغرب.

تصويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11797
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(( يوليوز) ((6 في) املؤرخ 

املصادقة على):

هان) زهينهوا  )ة)) السيد) تصويت 
غفل) من  اجتماعية  حصة  (800
1.000)حصة لصائدة السيد))ة))يوبين)

فان بتاريخ)6))يوليوز)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 08 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 
أشت)))0))تحت رقم)))0)/)75.
(0I

VALUE POINT PARTNERS

POLYBAG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

VALUE POINT PARTNERS
 BD(ABDELMOUMEN(ETG 7 N°
 49119 ، 20800، CASABLANCA

MAROC
POLYBAG شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 119 شارع 
عبد املومن الدور ) رقم 18 الدار 
البيضاء ) 00) الدار البيضاء 

املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55(051
في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( ماي) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.POLYBAG
تصنيع) (• (: أرض الشركة بإيجاز)
العبوات) غنواع  جميع  وبيع  وتجميع 
ايثلين) والبولي  بروبلين  البولي  من 

والورق والكرتون.
التعبئة) مواد  وتجميع  تصنيع  (•

والتغليف من غي مواد خام غخرى.
•)استيراد جميع املنتجات واألشياء)
الالزمة) وامللحقات  واألدوات  واملواد 
املشتقة) املنتجات  وجميع  لنشاطها 

األخرى.)تصدير املنتجات النهائية
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واألشياء) املنتجات  جميع  نقل  (•
والسلع املتعلقة بنشاطها بأي وسيلة.
•)إنشاء)وتشغيل جميع العدادات)

والوكاالت والصروع.
وحيازة األفول التجارية) إنشاء) (•
(، واملساهمة) (، غشكالها) بجميع 
(، والتحويل) (، والتأجير) (، والتبادل)

وتعزيز األفول التجارية.
أير) غو  املباشرة  املشاركة  (•
املباشرة للشركة في جميع العمليات)
مرتب1ة) تكون  قد  التي  التجارية 
عن) غعاله  املذكورة  األشياء) بأحد 
غو) غو عدادات  شركات  إنشاء) طريق 
مؤسسات جديدة من غي نوع غو عن)
طريق املساهمة غو االكتتاب غو شراء)
األوراق املالية غو الحقوق الشركات)
غو االندماجات غو املشاريع املشتركة غو)

أير ذلك)؛.
 119 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 18 رقم) (( الدور) املومن  شارع عبد 
) 00))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
510)حصة) (: السيد مهدي عراقي)

بقيمة)51.000)درهم للحصة).
 190 (: غبوسلهام) هدى  السيدة 
حصة بقيمة)19.000)درهم للحصة).
100)حصة) (: السيدة أيثة عراقي)

بقيمة)10.000)درهم للحصة).
حصة) (100 (: عراقي) أالي  السيد 

بقيمة)10.000)درهم للحصة).
حصة) (100 (: السيدة كنزة عراقي)

بقيمة)10.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد مهدي عراقي عنوانه)ا))كازا)
جرين تاون فيال)78)املدينة الخضراء)
البيضاء) الدار  ((718( بوسكورة)

املغرب.
السيدة هدى غبوسلهام عنوانه)ا))
املدينة) (78 فيال) تاون  جرين  كازا 
الدار) ((718( بوسكورة) الخضراء)

البيضاء)املغرب.

السيدة أيثة عراقي عنوانه)ا))كازا)
جرين تاون فيال)78)املدينة الخضراء)
البيضاء) الدار  ((718( بوسكورة)

املغرب.
كازا) السيد أالي عراقي عنوانه)ا))
جرين تاون فيال)78)املدينة الخضراء)
البيضاء) الدار  ((718( بوسكورة)

املغرب.
كازا) السيدة كنزة عراقي عنوانه)ا))
جرين تاون فيال)78)املدينة الخضراء)
البيضاء) الدار  ((718( بوسكورة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مهدي عراقي عنوانه)ا))كازا)
جرين تاون فيال)78)املدينة الخضراء)
البيضاء) الدار  ((718( بوسكورة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم) 89))8.
(1I

Sonrisa

IBOUKAL INDUSTRIE 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

Sonrisa
 Ksar(my(mhamed(kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia
Maroc

 IBOUKAL INDUSTRIE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

الحرية عمارة رقم )0 شقة رقم )0 - 
000)5 الرشيدية املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11797

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
))0))تم تعيين) 6))يوليوز) املؤرخ في)
هان) مسير جديد للشركة السيد)ة))

زهينهوا كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 
أشت)))0))تحت رقم)))0)/)75.
((I

Auditranis(sarl-au

STE YANIS DELIVERY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

Auditranis(sarl-au
 Immeuble(B›3 appartement 2
 almansour 1 meknes ، 50000،

Meknes(Maroc
STE YANIS DELIVERY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي )-  متجر 
) تجزئة نور بساتين - 50000 

مكناس املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56 89

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( ماي) (1(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YANIS DELIVERY
يحدد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
-نقل) في:) االجتماعي  الغرض 
-التجارة- الغير) لصالح  البضائع 
واالستيراد-شراء-بيع) التصدير 
العمارات،) بناء) العقارية،) امللكية 
النجارة بجميع املواد وغدوات البناء،)
ترفيص،)كهرباء،)استغالل املقالع.)

وبصصة عامة كل العمليات املالية)
واملنقولة) والعقارية،) والتجارية 
املرتب1ة بصصة مباشرة غو أير مباشرة)

باملوضوع املذكور غعاله.

 (- (: االجتماعي) املقر  عنوان 
متجر)))تجزئة نور بساتين)-)50000 

مكناس املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
مبلغ رغسمال الشركة:)1.000.000 

درهم،)مقسم كالتالي:
100)حصة) (: السيد ان3 سويصي)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) سويصي  ان3  السيد 
مجموعة)9)رقم)78))ب م ع)50010 

مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) سويصي  ان3  السيد 
مجموعة)9)رقم)78))ب م ع)50010 

مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (17 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

))0))تحت رقم)97)).
((I

Sonrisa

IBOUKAL INDUSTRIE 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

Sonrisa
 Ksar(my(mhamed(kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia
Maroc

 IBOUKAL INDUSTRIE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
و عنوان مقرها االجتماعي زنقة 

الحرية عمارة رقم )0 شقة رقم )0 - 
000)5 الرشيدية .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11797
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)6))يوليوز)))0))تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 
أشت)))0))تحت رقم)))0)/)75.
( I

MOORISH

COMMUNICIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قصل التصصية

MOORISH
 3rue(ishsaq(ibn(hanin(etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
COMMUNICIS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 61 شارع 
اللة اليقوت ال1ابق الثاني رقم 85 - 

0000) الدارالبيضاء املغرب.
قصل التصصية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.  8097

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر) ((0(( ماي) (19 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (COMMUNICIS حل)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رغسمالها)10.000)درهم)
شارع) (61 اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 
اللة اليقوت ال1ابق الثاني رقم)85 - 
املغرب نتيجة) الدارالبيضاء) ((0000

لتوقف التام عن النشاط.
و عين:

عبو) الرحيم  عبد  السيد)ة))
وعنوانه)ا))لوك كوديا) )زنقة)5))رقم)
0000))الدار البيضاء)املغرب) ))ه م)

كمصصي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
شارع) (61 وفي) ((0(( ماي) (19 بتاريخ)
اللة اليقوت ال1ابق الثاني رقم)85 - 

0000))الدار البيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)771))8.
(5I

Sonrisa

 MOGHERFI RESSOURCES
MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تصويت حصص

Sonrisa
 Ksar(my(mhamed(kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia
Maroc

 MOGHERFI RESSOURCES
MOROCCO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

الحرية عمارة رقم )0 شقة رقم )0 - 
000)5 الرشيدية املغرب.

تصويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11985
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(( يوليوز) ((6 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 500 زهانك لي) )ة)) تصويت السيد)
 500 غفل) من  اجتماعية  حصة 
حصة لصائدة السيد))ة))يوجون فان)

بتاريخ)6))يوليوز)))0).
ايت) ادري3  )ة)) السيد) تصويت 
من) اجتماعية  حصة  ((00 ال1الب)
)ة)) حصة لصائدة السيد) (500 غفل)
يوجون فان بتاريخ)6))يوليوز)))0).

ايت) ادري3  )ة)) السيد) تصويت 
من) اجتماعية  حصة  ((00 ال1الب)
)ة)) حصة لصائدة السيد) (500 غفل)
يوبين فان بتاريخ)6))يوليوز)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 08 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 
أشت)))0))تحت رقم)))0)/)75.
(6I

ديوان االستاذ العلمي املجاطي محمد الصوفي موثق

TMAZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

ديوان االستاذ العلمي املجاطي 
محمد الصوفي موثق

87 عمارة كوفيكوم ال1ابق االول 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب
TMAZ »شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: طنجة 
6 1، شارع محمد الخام3 ، 

ال1ابق السادس ، املكتب رقم 0) 
- - طنجة املغرب.

»تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1199 1
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)7))يوليوز)))0)
مهام) مزاولة  مدة  تجديد  تقرر 

املسيرين ملدة:)))سنوات.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (05 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)51)56).

(7I

B.services

FAH GLAME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

B.services
 Romandie 2 tour(Assila
 N°33Casablanca(Anfa
 Romandie 2 tour(Assila

 N°33Casablanca(Anfa، 1،
Casablanca(Maroc

FAH GLAME شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 
البيضاء RUE 10 الحرية رقم 5 

ال1ابق ): الدار البيضاء 01 الدار 
البيضاء املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5 5801

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( ماي) ((1
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 FAH (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GLAME

(: بإيجاز) الشركة  أرض 

)تاجر) التجميل) مستحضرات 

منتجات البيع بالتجزئة.

الدار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 5 رقم) الحرية  (RUE  10 البيضاء)

الدار) (01 البيضاء) الدار  (:( ال1ابق)

البيضاء)املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

الشركة التجزئة الدولية املتقدمة)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (100 (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

 ADVANCEDا الشركة 

 INTERNATIONAL RETAIL

عنوانه)ا))الرياض,)-)ميدان الشما�شي,)

العربية) اململكة  املركزي,) املستشصى 

الرياض ململكة العربية) (1 السعودية)

السعودية.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

محمد) الشمري  السيد  السيد 

 06 مثقال سعودي الجنسية ولد في)

الرياض) امليالد  مكان  (1978 يونيو)

يحمل) السعودية  العربية  اململكة 

جواز سصر رقم)T9(98(1.)عنوانه)ا))

الرياض) (1 ململكة العربية السعودية)

ململكة العربية السعودية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

مستودع) رقم  تحت  ((0(( يونيو)

بالدار) لالستتمار  الجهوي  باملركز 

البيضاء.

(8I
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BOUHAYA CONSEIL

نافارا نيكوس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BOUHAYA CONSEIL
 IMM 78 APPT 02 Z.A.E(QU
 HASSANI(YOUSSOUFIA ،

46300، YOUSSOUFIA(MAROC
نافارا نيكوس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصصية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
هدى اقامة 1)1 زنقة ) رقم )) 
سيدي مومن الدار البيضاء - 
)0 0) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1( 079
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
011))تقرر حل) )))أشت) املؤرخ في)
شركة ذات املسؤولية املحدودة نافارا)
 100.000 رغسمالها) مبلغ  نيكوس 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
رقم) (( زنقة) (1(1 اقامة هدى اقامة)
(- البيضاء) الدار  مومن  سيدي  (((
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) ((0 0(
وحل) التجاري  النشاط  توقف  (: ل)

الشركة.
اقامة) ب  التصصية  مقر  حدد  و 
 (( رقم) (( زنقة) (1(1 اقامة) هدى 
سيدي مومن الدار البيضاء)-))0 0) 

الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

راشدي) محمد  السيد)ة))
فرانكلين) شارع  وعنوانه)ا)) 15)
فرنسا) برون  (69500 روزفيلت)
)ة)) كمصصي) فرنسا  برون  (69500

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت) 01))تحت رقم)555706.

(9I

MOORISH

TEAM COSMETIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قصل التصصية

MOORISH

 3rue(ishsaq(ibn(hanin(etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

TEAM COSMETIC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 10  

شارع الزرق1وني اقامة حمد ال1ابق 

االول رقم 1 - 0000) الدار البيضاء 

املغرب.

قصل التصصية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 0695(

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

))0))تقرر حل) 15)فبراير) املؤرخ في)

ذات) شركة  (TEAM COSMETIC

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رغسمالها)0.000))درهم)

10 )شارع) وعنوان مقرها اإلجتماعي)
الزرق1وني اقامة حمد ال1ابق االول)
رقم)1 - 0000))الدار البيضاء)املغرب)

نتيجة لتوقف التام لنشاط.

و عين:

موهيب) سعيدة  السيد)ة))

زنقة) الشيخ  ق1ع  حي  وعنوانه)ا))
املغرب) س1ات  ((0000  7 رقم) (16

كمصصي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

  10 وفي) ((0(( فبراير) (15 بتاريخ)

شارع الزرق1وني اقامة حمد ال1ابق)

1 - 0000))الدار البيضاء) االول رقم)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم))77))8.

 0I

STE CONGESMOG SARL AU

بومزوغ عبد الناصر
عقد تسيير حر ألفل تجاري )األشخاص 

املعنويون)

عقد تسيير حر ألفل تجاري

بومزوغ عبد النافر

قي) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

بومزوغ) غع1ى  ((0(( يونيو) (0(

بالسجل) املسجل  النافر  عبد 

االبتدائية) باملحكمة  التجاري) 01))

لألفل) الحر  التسيير  بالصويرة حق 

(- زنقة اليمن) ( 9 التجاري الكائن ب)

 STE(000  )الصويرة املغرب لصائدة

 CHAAKOUK FRIEND’S SARL

يوليوز) (01 من) تبتدئ  سنة  (( ملدة)

 (0(5 يونيو) ((0 في) وتنتهي  ((0((

 11.000 قيمته) شهري  مبلغ  مقابل 

درهم.

 1I

Sonrisa

 MOGHERFI RESSOURCES

MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

Sonrisa

 Ksar(my(mhamed(kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia

Maroc

 MOGHERFI RESSOURCES

MOROCCO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

الحرية عمارة رقم )0 شقة رقم )0 - 

000)5 الرشيدية املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11985

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

))0))تم تعيين) 6))يوليوز) املؤرخ في)

فان) السيد)ة)) للشركة  مسير جديد 

يوبين كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 
أشت)))0))تحت رقم)))0)/)75.

 (I

STE CECONA SARL

SEL CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

STE CECONA SARL
 AV(DES(FAR 74 2ETAG(AV(DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
SEL CAR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 
شارع القصر الكبير رقم 65  سلوان 
حي النهضة شارع القصر الكبير رقم 
65  سلوان 000)6 الناظور املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(1 19
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
))0))تم تعيين) 01)أشت) املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

سصيان حاجي كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ))0)أشت)

))0))تحت رقم))96).

 (I

SOPRIME

صوبريم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قصل التصصية

SOPRIME
 LOT(NOUR3 PHASE 2 N 413
 FOUM OUDI BENI MELLAL
 BENI(MELLAL، 23000، BENI

MELLAL MAROC
فوبريم شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزئة 
النور ) الجزء ) الرقم )1  فم 

غودي بني مالل تجزئة النور ) الجزء 
) الرقم )1  فم غودي بني مالل 

000)) بني مالل املغرب.
قصل التصصية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.9989

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) ((0(( ماي) ((1 في) املؤرخ 
مسؤولية) ذات  شركة  فوبريم 
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رغسمالها)
 ( النور) تجزئة  اإلجتماعي  مقرها 
بني) غودي  فم  ( 1( الرقم) (( الجزء)
الرقم) (( الجزء) (( مالل تجزئة النور)
بني) (((000 فم غودي بني مالل) ( 1(

مالل املغرب نتيجة لكوفيد)19.
و عين:

غمين غمالل وعنوانه)ا)) السيد)ة))
  1( الرقم) (( الجزء) (( تجزئة النور)
بني مالل) (((000 فم غودي بني مالل)

املغرب كمصصي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)1))ماي)))0))وفي تجزئة النور)
فم غودي بني) ( 1( الرقم) (( الجزء) ((
الرقم) (( الجزء) (( مالل تجزئة النور)
بني) (((000 فم غودي بني مالل) ( 1(

مالل املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ)8))يوليوز)

))0))تحت رقم)696.

  I

FIDUCOMPTA

RAJFIR TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCOMPTA
الرقم )1 شارع الحرية مكتب 10 
املدينة الجديدة اسصي ، 6000 ، 

اسصي املغرب
RAJFIR TRAV شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصصية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 61) 
شارع لصقيه الحسكوري حي السالم 

- 6000  اسصي املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.88(1

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
))0))تقرر حل) 01)أشت) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رغسمالها) مبلغ  (RAJFIR TRAV
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
لصقيه) شارع  ((61 رقم) اإلجتماعي 
  6000 (- السالم) حي  الحسكوري 

اسصي املغرب نتيجة ل):)ازمة مالية.
و حدد مقر التصصية ب رقم)61) 
شارع لصقيه الحسكوري حي السالم)-)

6000 )اسصي املغرب.)
و عين:

السيد)ة))محمد راجي وعنوانه)ا))
الحسكوري) لصقيه  شارع  ((61 رقم)
املغرب) اسصي  ( 6000 السالم) حي 

كمصصي))ة))للشركة.
املسافر) فالح  السيد)ة))
كوني) (1(06( اي1اليا) وعنوانه)ا))

اي1اليا كمصصي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) بتاريخ) 0) بآسصي  االبتدائية 

))0))تحت رقم)657.
 5I

مكتب الجرودي

ESTUCALIA MAROC
إعالن متعدد القرارات

مكتب الجرودي
شارع 18 نونبر رقم  ) الناضور ، 

000)6، الناضور املغرب
ESTUCALIA MAROC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: الحي 
الصناعي د   سلوان 000)6 

الناضور املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.16685

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)01)دجنبر)1)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
املصادقة على تصويت الحصص بين)
محمد) والسيد  كوسينا  انتير  شركة 

امين الصوفي
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

ابراء)مسيري الشركة
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
الصوفي) امين  محمد  السيد  تعيين 

مسيرا وحيدا للشركة
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

مالئمة قوانين جديدة للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 
الصوفي) امين  محمد  السيد  مايلي:)

1.500.000)درهم
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
 15.000 السيد محمد امين الصوفي)

حصة
على) ينص  الذي  رقم) 1:) بند 
امين) محمد  السيد  تعيين  مايلي:)

الصوفي مسيرا وحيدا للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)10)أشت)

))0))تحت رقم)061 .
 6I

األستاذة هدى غمنيول،)موثقة

TALIS IMMOBILIER
إعالن متعدد القرارات

األستاذة هدى غمنيول، موثقة
شارع واد زيز اقامة تصاوين، بلوك 
)E، ال1ابق الثاني،رقم  ، الحي 

الصناعي، غكادير ، 80000، اكادير 
املغرب

TALIS IMMOBILIER »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: فونتي، 
مجمع عقاري »اكادير تكنوبول )0« 

بلوك C، ال1ابق الرابع، مكتب 
 CB 0 وCB405 - 80000 غكادير 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.509(9

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)0))يوليوز)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  املقراالجتماعي  نقل 
ال1ابق الرابع،) غكادير،)شقة رقم) ،)
عمارة)101،)ايسالن حي املحمدي الى)
غكادير،)فونتي،)مجمع عقاري)»اكادير)
ال1ابق) (،C بلوك) (»0( تكنوبول)

.CB 05و(CB 0 (الرابع،)مكتب
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
مسيرة) تعيين السيدة نعيمة انجار،)

جديدة للشركة.
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تحيين القانون األسا�شي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
الى) للشركة  املقراالجتماعي  نقل 
غكادير،)فونتي،)مجمع عقاري)»اكادير)
ال1ابق) (،C بلوك) (»0( تكنوبول)

CB 05و(CB 0 (الرابع،)مكتب
على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 
انجار،) نعيمة  السيدة  تعيين  مايلي:)

مسيرة جديدة للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (08 بتاريخ) باكادير  التجارية 

))0))تحت رقم)117177.

 7I

SOCIETE LK DATTES SARL AU

LK DATTES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

SOCIETE LK DATTES SARL AU
 BD MAHDAOUI BENSAID LOT
 HAJ(HMIDA(RUE(B 5 NR 37 ،

60000، OUJDA(MAROC
LK DATTES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 17 تجزئة 

املستقبل - 50)60 بني درار املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(9791

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LK (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DATTES

التصدير) (: أرض الشركة بإيجاز)

واالستيراد.

عنوان املقر االجتماعي):)17)تجزئة)

املستقبل)-)50)60)بني درار املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد العيد قي�شي):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

السيد العيد قي�شي عنوانه)ا))حي)

 60(50  17 االمل زنقة الوحدة رقم)

بني درار املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد العيد قي�شي عنوانه)ا))حي)

 60(50  17 االمل زنقة الوحدة رقم)

بني درار املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (05 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))0))تحت رقم)1177.

 8I

إئتمانيات الدريوش

FRAMAR EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

إئتمانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 8  ص 
ب )68، 000)9، العرائش املغرب
FRAMAR EXPORT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 Zone وعنوان مقرها اإلجتماعي

 industrielle(Hostal(N°8 - 92000
العرائش املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7019

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((0
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FRAMAR EXPORT
(- (: بإيجاز) الشركة  أرض 

 Exploitation(terrain(agricole*
 Commercialisation( des*

fruits(et(légumes
 Conditionnement( et*

 emballages
Import-export*

 Zone (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 industrielle(Hostal(N°8(-(92000

العرائش املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 RODRIGUEZ RIOS السيدة)

MARIA(:(1000)بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

 RODRIGUEZ RIOS السيدة)
 9(000 العرائش) عنوانه)ا)) (MARIA

العرائش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 RODRIGUEZ RIOS السيدة)
 9(000 العرائش) عنوانه)ا)) (MARIA

العرائش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش بتاريخ)09)أشت)

))0))تحت رقم)5)8.
 9I

fiduciaire(dar(dmana

PHARMACIE ARIMAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

fiduciaire(dar(dmana
عمارة االحباس لالزواوة غ)- رقم 11 
ال1ابق الثاني وزان عمارة االحباس 
لالزواوة غ)- رقم 11 ال1ابق الثاني 

وزان، 00)16، وزان املغرب
PHARMACIE ARIMAS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي بتجزئة 
اريماس شاطئ سيدي العقوب رقم 
)0 الق1عة رقم 70 كنجة البالية 

طنجة - 90000 طنجة املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(9689

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (0(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PHARMACIE ARIMAS

فيدلية) (: أرض الشركة بإيجاز)
بيع االدوية بالتقسيط.

بتجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اريماس شاطئ سيدي العقوب رقم)
البالية) كنجة  (70 رقم) الق1عة  (0(

طنجة)-)90000)طنجة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1000 (: رويحني) سصيان  السيد 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد سصيان رويحني عنوانه)ا))
  5 رقم) (1 حي العدير تجزئة النهضة)

وزان)00)16)وزان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سصيان رويحني عنوانه)ا))
  5 رقم) (1 حي العدير تجزئة النهضة)

وزان)00)16)وزان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (10 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)75 56).

50I

WEJ CONSULTING

 AFRO-MOROCCO
EVALAOUZI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي3 شركة

WEJ CONSULTING
 TANGER(TANGER، 90000،

TANGER MAROC
 AFRO-MOROCCO EVALAOUZI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

الشاوية شارع يوسف بن تاشصين 
زنقة رشيد ر�شى ال1ابق   رقم 1) 

طنجة 90000 طنجة املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(9657

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((9

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

AFRO-(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MOROCCO EVALAOUZI

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

التسويق) التوافل,) االنتاج,)

واألحداث.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تاشصين) بن  يوسف  شارع  الشاوية 

 (1 رقم) زنقة رشيد ر�شى ال1ابق) )

طنجة)90000)طنجة املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: فاطمة) اللوزي  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

السيدة اللوزي فاطمة عنوانه)ا))

حي التون�شي زنقة محمد الكتانيرقم)

17)طنجة)90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

للوزي فاطمة عنوانه)ا)) السيدة 

حي التون�شي زنقة محمد الكتانيرقم)

17)طنجة)90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (09 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)50 56).

51I

مستامنة شامة

DAIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تصويت حصص

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم ) 1 ال1ابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم ) 1 
ال1ابق االول الناظور، 000)6، 

الناظور املغرب
DAIN شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ) 1 شارع 
املسيرة ال1ابق االول الناظور - 

000)6 الناظور املغرب.
تصويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(17((

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) ((0(( يونيو) ((8 في) املؤرخ 

املصادقة على):
محمد الصيغة) )ة)) تصويت السيد)
غفل) من  اجتماعية  حصة  (1.000
)ة)) السيد) لصائدة  حصة  (100
يونيو) ((8 مص1صى العبدوني بتاريخ)

.(0((
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناضور بتاريخ)08)يوليوز)

))0))تحت رقم)79)).
5(I

إئتمانيات الدريوش

 Société LA COCINA DE
ANDRES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي3 شركة

إئتمانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 8  ص 
ب )68، 000)9، العرائش املغرب

 Société LA COCINA DE
ANDRES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الزرق1وني رقم 0  - 000)9 
العرائش املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7017

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 Société(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.LA COCINA DE ANDRES

مقهى) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

م1عم

شارع) (: االجتماعي) املقر  .عنوان 

 9(000 -   0 محمد الزرق1وني رقم)

العرائش املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة ماريا موال):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

رقم) السيدة ماريا موال عنوانه)ا))

 9(000 شارع محمد الزرق1وني) ( 0

العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

رقم) السيدة ماريا موال عنوانه)ا))

 9(000 شارع محمد الزرق1وني) ( 0

العرائش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش بتاريخ)09)أشت)

))0))تحت رقم)))8.

5(I

STE FACILITY.CASH 

STE M.C.M.B SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA(N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA(N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF(MAROC

STE M.C.M.B SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي امللك 
املسمى »خربوش 6« غوالد حموسة 
- جرسيف - - 5100) جرسيف 

املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

((65
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(1 شتنبر) (07
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. M.C.M.B SARL
نقل) (: (: بإيجاز) الشركة  أرض 
البضائع لحساب الغير وطنيا ودوليا،)
بالتنقيط،) والسقي  الري  غشغال 

غشغال مختلصة..
امللك) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
غوالد حموسة) (»6 »خربوش) املسمى)
جرسيف) ((5100 (- (- جرسيف) (-

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: شافي) اسنو�شي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
حصة) (500 (: بهير) السيد سعيد 

بقيمة)100)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) شافي  اسنو�شي  السيد 
 (5100 جرسيف) حمرية  حي 

جرسيف املغرب.
دوار) السيد سعيد بهير عنوانه)ا))
 (5100 جرسيف) هوارة  الشرفة 

جرسيف املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
دوار) السيد سعيد بهير عنوانه)ا))
 (5100 جرسيف) هوارة  الشرفة 

جرسيف املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتاريخ) بجرسيف  االبتدائية 

يوليوز)))0))تحت رقم) 6)1.
5 I

إئتمانيات الدريوش

ISLAM FISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

إئتمانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 8  ص 
ب )68، 000)9، العرائش املغرب

ISLAM FISH شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع علي 
بن ابي طالب - 000)9 العرائش 

املغرب.
تصويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 8(5

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(( يوليوز) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الرزاق) عبد  )ة)) السيد) تصويت 
حصة اجتماعية من) ((00 االطر�شي)
)ة)) حصة لصائدة السيد) (600 غفل)
يوليوز) (05 بتاريخ) اليوسصي  جواد 

.(0((
الرزاق) عبد  )ة)) السيد) تصويت 
حصة اجتماعية من) ((00 االطر�شي)
السيد) لصائدة  حصة  (600 غفل)
يوليوز) (05 بتاريخ) الحلو  يوسف  )ة))

.(0((

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالعرائش بتاريخ)09)أشت)

))0))تحت رقم)9)9.

55I

إئتمانيات الدريوش

SOCIETE HR2.TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

إئتمانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 8  ص 
ب )68، 000)9، العرائش املغرب
 SOCIETE HR(.TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املغرب الجديد ال1ابق الثالت 

الشقة  1 - 000)9 العرائش املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

70(1
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE HR(.TRANS SARL
النقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
املحلي والدولي للبضائع لصالح الغير.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املغرب الجديد ال1ابق الثالت الشقة)

 1 - 000)9)العرائش املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) (: السيد ربيع ال1راف)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 (: اهريش) حمادي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

السيد حمادي اهريش عنوانه)ا))
املعمورة) (108 رقم) العسكري  الحي 

العيايدة)11000)سال املغرب.
عنوانه)ا)) ال1راف  ربيع  السيد 
الجديد) املغرب  تجزئة  (9(8 رقم)
 9(000 الشقة) 1  التالث  ال1ابق 

العرائش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الصبان  معاد  السيد 
دوار اوالد بن السبع الرمل الغزاونة)
سوق) الغرب) 0) 1) اربعاء) سوق 

األربعاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش بتاريخ)09)أشت)

))0))تحت رقم)7)8.

56I

املستامنة الشرقية لتقنيات املحاسبة

XTRAGEN SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

املستامنة الشرقية لتقنيات 
املحاسبة

شارع محمد عبده اقامة حمزة رقم 
18 مكرر ال1ابق الثاني رقم 7 ، 

60000، وجدة املغرب
XTRAGEN SOLUTIONS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

زنقة ابن رشد واالستقالل ال1ابق 
السادس - 60000 وجدة املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(980(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.XTRAGEN SOLUTIONS

مركز) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
االتصاالت.

عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ال1ابق) واالستقالل  رشد  ابن  زنقة 

السادس)-)60000)وجدة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (50 (: السيد املاحي الياس)

بقيمة)100)درهم للحصة).
حصة) (50 (: السيد اجواو ياسين)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد املاحي الياس عنوانه)ا))حي)
 60000  (9 القدس شارع فبرا رقم)

وجدة املغرب.
عنوانه)ا)) ياسين  اجواو  السيد 
ظهر ملحلة تجزئة السالم زنقة س) 

رقم)8) 60000)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املاحي الياس عنوانه)ا))حي)
 60000  (9 القدس شارع فبرا رقم)

وجدة املغرب
عنوانه)ا)) ياسين  اجواو  السيد 
ظهر ملحلة تجزئة السالم زنقة س) 

رقم)8) 60000)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (09 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))0))تحت رقم)1190.
57I

FIDUHOUSE

FASSIMAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قصل التصصية

FIDUHOUSE
رقم 6 مكاتب طيبة زنقة أسان 
كنصاني ، 0000)، فاس املغرب

FASSIMAT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : والد طيب 
رقم 6 والد حمو ساي3 - ))00) 

فاس املغرب.
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قصل التصصية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 0(((
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
))0))تقرر حل) املؤرخ في) 0)أشت)
املسؤولية) ذات  شركة  (FASSIMAT
 (00.000 رغسمالها) مبلغ  املحدودة 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
(- 6)والد حمو ساي3) والد طيب رقم)
لعدم) نتيجة  املغرب  فاس  ((00((

التمكن من تحقيق األرباح.
و عين:

الخوالني) محمد  السيد)ة))
وعنوانه)ا))اقامة ارينا زنقة الصرزدق)
بنعبدهللا) عالل  شارع  (7 الشقة)
)ة)) كمصصي) املغرب  فاس  ((0000

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ) 0)أشت)))0))وفي والد طيب)
 (00(( (- ساي3) حمو  والد  (6 رقم)

فاس املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (08 بتاريخ) بصاس  التجارية 

))0))تحت رقم)1 )).
58I

GLOBAL INVEST SOLUTIONS

LAHLOUYAMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

GLOBAL INVEST SOLUTIONS
شارع 11 يناير عملية األطل�شي عمارة 
س1 شقة رقم 7 مراكش ، 0070 ، 

مراكش املغرب
LAHLOUYAMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجتماعي املحل 

15,16, 1 عمارة غ اقامة ابواب كليز 
) اكيوض مراكش - 0000  مراكش 

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.96119
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
))0))تم تحويل) 0))يونيو) املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
الوحيد«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((1 التجارية بمراكش بتاريخ)

))0))تحت رقم)7979)1.
59I

F.B.A.K GESTION SARL

 H2D SOLUTIONS PARA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي3 شركة

F.B.A.K GESTION SARL
شارع بئر انزران اقامة الشعيبي 

 bd(bir(anzarane طابق 1 ابن جرير
 residence(chaibi، 43150،

benguerir املغرب
 H(D SOLUTIONS PARA SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

جنان الخير 1 رقم  10 - 150)  ابن 
جرير املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
((57

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 H(D (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SOLUTIONS PARA SARL AU
بيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
منتوجات شبه طبية ومستحضرات)

التجميل)
بيع املعدات ال1بية.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
جنان الخير)1)رقم) 10 - 150) )ابن)

جرير املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: العبروقي) هشام  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

السيد هشام العبروقي عنوانه)ا))
رقم) 10  (1 الخير) جنان  تجزئة 

150) )ابن جرير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام العبروقي عنوانه)ا))
رقم) 10  (1 الخير) جنان  تجزئة 

150) )ابن جرير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بابن جرير بتاريخ)10)أشت)

))0))تحت رقم))5).
60I

STE DOMICILE CONSEIL

STE FIL MAZ TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV(MED(V ، 35100، جرسيف 

املغرب
STE FIL MAZ TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ال1ابق 
السصلي ملك الزيتونة عمارة رقم 
1 حي النكد جرسيف - 5100) 

جرسيف املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1877

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
))0))تم تعيين) )0)أشت) املؤرخ في)
مازى) مسير جديد للشركة السيد)ة))

توفيق كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتاريخ)10)أشت)

))0))تحت رقم)))0)/)7)1.
61I

(S COMPTE

LOULAD MAN SARL
إعالن متعدد القرارات

(S COMPTE
 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE(BOUJAAD ، 25060،
BOUJAAD MAROC

LOULAD MAN SARL »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: 15) 

الهنا مكتب الشريف للصوسصاط - 
5000) خريبكة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 501

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)09)أشت)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
طرف) من  اجتماعية  حصص  بيع 
السيد مجاهد عبد العزيز رقم ب.ت.و)
WB(((85)إلى السيد مجاهد محمد)

IM 80(88((.رقم ب.ت.و
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
إلى) الوحيد  الشريك  ش.م.م.ذات 

ش.م.م.)
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
 IM(.تعيين مجاهد محمد رقم ب.ت.و

)88)80)كمسير ثاني للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

 LOULAD MAN SARL
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
 50000,00 (: العزيز) عبد  مجاهد  (*
 50000,00 (: درهم)-)*مجاهد محمد)

درهم
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
حصة) (500 (: مجاهد عبد العزيز) (*
 500 (: محمد) *مجاهد  (- اجتماعية)

حصة اجتماعية
على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 
مايلي:)التسير:مجاهد عبد العزيز رقم)
ب.ت.و)WB(((85)غو السيد مجاهد)

IM 80(88((.محمد رقم ب.ت.و
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
10)أشت) االبتدائية بخريبكة بتاريخ)

))0))تحت رقم)71).
6(I

STE CISS SARL

GHT-Z PTB SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

STE CISS SARL
مكتب 7 زنقة رقم 99) ال1ابق 
التاني تجزئة جنة الزيتون 1 بن 

سودة فاس مكاتب ابراهيم مبعوت، 
0000)، فاس املغرب

GHT-Z PTB SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : مكتب 08 
زنقة رقم 99) ال1ابق الثاني تجزئة 
جنات الزيتون 1 بنسودة فاس - 

0000) فاس املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7( 55

 (0 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يوليوز)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 GHT-Z(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. PTB SARL AU
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
تشييد) املختلصة.) البناء) غعمال 
إعادة تأهيل املباني) املباني وترميمها.)
األشغال) التقليدية.)مساح الكميات.)
املدنية) والهندسة  والخافة  العامة 

على اختالف غنواعها.)دراسة.
العمليات) جميع  عام،) وبشكل 
املتعلقة بشكل مباشر غو أير مباشر)

بتنمية غعمال الشركة

مكتب) (: (: عنوان املقر االجتماعي)
الثاني) ال1ابق  ((99 رقم) زنقة  (08
تجزئة جنات الزيتون)1)بنسودة فاس)

- 0000))فاس املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 500.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 5.000 (: السيد محسن الزهراوي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
الزهراوي) محسن  السيد 
 ( تجزئة جبل تغات) (1 9 عنوانه)ا))

تغات فاس)000))فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الزهراوي) محسن  السيد 
 ( تجزئة جبل تغات) (1 9 عنوانه)ا))

تغات فاس)000))فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (05 بتاريخ) بصاس  التجارية 

))0))تحت رقم)187 .

6(I

العامري العربي

BAKKALI GROUPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

العامري العربي
ص.ب: 1169، سيدي عابد، 

000))، الحسيمة املغرب
BAKKALI GROUPE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوحدة اساكن تارجيست )))) 

الحسيمة املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(5
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) ((0
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BAKKALI GROUPE
أرض الشركة بإيجاز):)1/)مخبزة.)

)/)حلويات))/)التعبئة والتغليف..
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 (((( تارجيست) اساكن  الوحدة 

الحسيمة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (60.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد البقالي احمد):)600)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد البقالي محمد):)600)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 600 (: اسماعيل) البقالي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد البقالي جمال):)600)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد البقالي طارق):)600)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
600)حصة) (: السيد البقالي ان3)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) احمد  البقالي  السيد 
)))))الحسيمة) مركز اساكن كتامة)

املغرب.
عنوانه)ا)) محمد  البقالي  السيد 
)))))الحسيمة) مركز اساكن كتامة)

املغرب.
السيد البقالي اسماعيل عنوانه)ا))
)))))الحسيمة) مركز اساكن كتامة)

املغرب.
عنوانه)ا)) جمال  البقالي  السيد 
)))))الحسيمة) مركز اساكن كتامة)

املغرب.
عنوانه)ا)) طارق  البقالي  السيد 
)))))الحسيمة) مركز اساكن كتامة)

املغرب.
عنوانه)ا)) ان3  البقالي  السيد 
)))))الحسيمة) مركز اساكن كتامة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) جمال  البقالي  السيد 

)))))الحسيمة) مركز اساكن كتامة)

املغرب

عنوانه)ا)) ان3  البقالي  السيد 

)))))الحسيمة) مركز اساكن كتامة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- االبتدائية بتارجيست بتاريخ)

رقم)-.

6 I

STE DOMICILE CONSEIL

STE FIL MAZ TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

STE DOMICILE CONSEIL

AV(MED(V ، 35100، جرسيف 

املغرب

STE FIL MAZ TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال1ابق 

السصلي ملك الزيتونة عمارة رقم 

1 حي النكد جرسيف - 5100) 

جرسيف املغرب.

تصويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1877

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(( أشت) (0( في) املؤرخ 

املصادقة على):

الصاللي) طارق  )ة)) السيد) تصويت 

500)حصة اجتماعية من غفل)500 

حصة لصائدة السيد))ة))توفيق مازى)

بتاريخ))0)أشت)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بجرسيف بتاريخ)10)أشت)

))0))تحت رقم)))0)/)7)1.

65I
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B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

TOP PUB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

B.EVENT-MEDIA-
COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 10
 LOUBILA(BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC
TOP PUB شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ))) شارع 

ابراهيم روداني ال1ابق 5 شقة 
1), تجزئة ريحاني معاريف - - الدار 

البيضاء املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 65165

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(0 ماي) ((6
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TOP (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PUB
شراء) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
وبيع مساحات إعالنية والتجارية عبر)

اإلنترنت.
 ((( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع ابراهيم روداني ال1ابق)5)شقة)
الدار) (- (- تجزئة ريحاني معاريف) (,(1

البيضاء)املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيد احمد امين زكري)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

السيد احمد امين زكري عنوانه)ا))
ص) م  (9(5 رقم) ميسان  تجزئة 

النوافر)-)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد امين زكري عنوانه)ا))
ص) م  (9(5 رقم) ميسان  تجزئة 

النوافر)-)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)0)0))تحت رقم)7)90)7.
66I

STE FACILITY.CASH 

STE KUICK AZNO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA(N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA(N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF(MAROC

 STE KUICK AZNO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي امللك 
املسمى »فرشة 56« زنقة إموزار 
كندر حي غوالد حموسة جرسيف - 

5100) جرسيف املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
((6(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(0 نونبر) (0(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KUICK AZNO SARL AU

متجر) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
الحصالت،) تنظيم  الحلويات،)

التصاوض.
امللك) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املسمى)»فرشة)56«)زنقة إموزار كندر)
حي غوالد حموسة جرسيف)-)5100) 

جرسيف املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)90)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد العزيز الع�شي):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
الع�شي) العزيز  عبد  السيد 
تغات) جبال  زنقة  (16 عنوانه)ا))

النرج3 فاس)0070))فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الع�شي) العزيز  عبد  السيد 
تغات) جبال  زنقة  (16 عنوانه)ا))

النرج3 فاس)0070))فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتاريخ) بجرسيف  االبتدائية 

يوليوز)))0))تحت رقم))6)1.
67I

مستامنة شامة

DAIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم ) 1 ال1ابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم ) 1 
ال1ابق االول الناظور، 000)6، 

الناظور املغرب
DAIN شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ) 1 شارع 
املسيرة ال1ابق االول الناظور - 

000)6 الناظور املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(17((

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم تعيين) ((0(( يونيو) ((8 املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

العبدوني مص1صى كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)08)يوليوز)

))0))تحت رقم)79)).
68I

LAFAGA SARL

كونفور لوج
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

LAFAGA SARL
9 1 شارع لال ياقوت ال1ابق 6 

مكتب 195 ، 0090)، الدارالبيضاء 
املغرب

كونصور لوج شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
الزرق1وني ال1ابق ) رقم 8 - 
0000) الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(18617

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
))0))تم تحويل) )1)يونيو) املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»59)شارع الزرق1وني ال1ابق)))رقم)
8 - 0000))الدارالبيضاء)املغرب«)إلى)
»زاوية زنقة الجزائر و))زنقة غبو بكر)
(- غنصا) (11 شقة) (( الباقالني ال1ابق)

0070))الدارالبيضاء)املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)698))8.
69I

GLOBAL INVEST SOLUTIONS

LAHLOUYAMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

GLOBAL INVEST SOLUTIONS
شارع 11 يناير عملية األطل�شي عمارة 
س1 شقة رقم 7 مراكش ، 0070 ، 

مراكش املغرب
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LAHLOUYAMMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الزيتون رقم 98 املحل رقم ) 

اسكجور مراكش - 0000  مراكش 
املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.96119
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
))0))تم تحويل) 0))يونيو) املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»تجزئة الزيتون رقم)98)املحل رقم)) 
مراكش) ( 0000 (- اسكجور مراكش)
15,16, 1)عمارة) املغرب«)إلى)»املحل)
غ اقامة ابواب كليز)))اكيوض مراكش)

- 0000 )مراكش املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((1 التجارية بمراكش بتاريخ)

))0))تحت رقم)7979)1.
70I

GLOBAL INVEST SOLUTIONS

LAHLOUYAMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

GLOBAL INVEST SOLUTIONS
شارع 11 يناير عملية األطل�شي عمارة 
س1 شقة رقم 7 مراكش ، 0070 ، 

مراكش املغرب
LAHLOUYAMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي املحل 

15,16, 1 عمارة غ اقامة ابواب كليز 
) اكيوض مراكش - 0000  مراكش 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.96119

العام اإلستثنائي) بمقت�شى الجمع 
تغيير) تم  ((0(( يونيو) ((0 في) املؤرخ 
»بيع) إلى) »مخبزة«) نشاط الشركة من)
وتوزيع لحوم الدواجن م1هية ونيئة)».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((1 التجارية بمراكش بتاريخ)

))0))تحت رقم)7979)1.
71I

GLOBAL INVEST SOLUTIONS

LAHLOUYAMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

GLOBAL INVEST SOLUTIONS

شارع 11 يناير عملية األطل�شي عمارة 

س1 شقة رقم 7 مراكش ، 0070 ، 

مراكش املغرب

LAHLOUYAMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 

15,16, 1 عمارة غ اقامة ابواب كليز 

) اكيوض مراكش - 0000  مراكش 

املغرب.

تصويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.96119

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(( يونيو) ((0 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تصويت السيد))ة))منى لحلو ميمي)

غفل) من  اجتماعية  حصة  (100

)ة)) السيد) لصائدة  حصة  (1.000

يونيو) ((9 محسن لحلو ميمي بتاريخ)

.(0((

الرحمان) عبد  )ة)) السيد) تصويت 

لحلو ميمي)100)حصة اجتماعية من)

غفل)1.000)حصة لصائدة السيد))ة))

يونيو) ((9 محسن لحلو ميمي بتاريخ)

.(0((

لحلو) يون3  )ة)) السيد) تصويت 

من) اجتماعية  حصة  (100 ميمي)

غفل)1.000)حصة لصائدة السيد))ة))

يونيو) ((9 محسن لحلو ميمي بتاريخ)

.(0((

ماجيدة) )ة)) السيد) تصويت 

00))حصة اجتماعية من) التشصيني)

غفل)1.000)حصة لصائدة السيد))ة))

يونيو) ((9 محسن لحلو ميمي بتاريخ)

.(0((

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يوليوز) ((1 التجارية بمراكش بتاريخ)

))0))تحت رقم)7979)1.

7(I

FIDUSCAL

Y-Z TRANSFERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT ((1
 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
Y-Z TRANSFERT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحيط 

الش1ر األول بقعة 165-) - )))7) 
الدار اليضاء املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55( (5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Y-Z (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANSFERT
تحويل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

األموال)-)دفع الصواتير.
املحيط) (: املقر االجتماعي) عنوان 
 (7((( -  165-( الش1ر األول بقعة)

الدار اليضاء)املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ياسين فالحي):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
حصة) (500 (: وهبي) زهير  السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) فالحي  ياسين  السيد 
 886 رقم) بلوك) 1 ) النجمة  درب 
اليضاء) الدار  الحسني) 0)0)) الحي 

املغرب.

السيد زهير وهبي عنوانه)ا))الزنقة)
الدار) ((0( 0 األلصة) (88 رقم) (186

اليضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) فالحي  ياسين  السيد 
 886 رقم) بلوك) 1 ) النجمة  درب 
اليضاء) الدار  الحسني) 0)0)) الحي 

املغرب
السيد زهير وهبي عنوانه)ا))الزنقة)
الدار) ((0( 0 األلصة) (88 رقم) (186

اليضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)17) )8.
7(I

ائتمانية بوعرفة

STE LOCATION TOUBAGHI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ائتمانية بوعرفة
رقم9  زنقة الدار البيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 00)61، بوعرفة املغرب
 STE LOCATION TOUBAGHI

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طور التصصية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الخام3 - 00)61 تندرارة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.797

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(( يونيو) (08 املؤرخ في)
 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة
مبلغ) (LOCATION TOUBAGHI
وعنوان) درهم  (10.000 رغسمالها)
محمد) شارع  اإلجتماعي  مقرها 
املغرب) تندرارة  (61(00 (- الخام3)
الهدف) تحقيق  فعوبة  (: ل) نتيجة 
أياب) بسبب  للشركة  االجتماعي 

التمويل.
شارع) ب  التصصية  مقر  حدد  و 
تندرارة) (61(00 (- الخام3) محمد 

املغرب.)
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و عين:
السيد)ة))عالوي رشيد وعنوانه)ا))
تندرارة املغرب) (61(00 مركز تندرارة)

كمصصي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) بتاريخ) 0) بصجيج  االبتدائية 

))0))تحت رقم)))0)/0)).

7 I

VUE D’EXPERTS

S.O.S RABAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

VUE D›EXPERTS
 BD BRHIM ROUDANI, ,(6 

 RESIDENCE(AL(WIFAQ, ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
S.O.S RABAT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1) - زنقة 
فضيلة يعقوب املنصور - 10 0) 

الرباط املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16(1(7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (1 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 S.O.S (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.RABAT
جمع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
واألزقة) الشوارع  وتنظيف  النصايات 
ملقاطعات) العمومية  والساحات 
وجماعة) حسان  املنصور،) يعقوب 

تواركة.

عنوان املقر االجتماعي):)1))-)زنقة)
 (0 10 (- املنصور) يعقوب  فضيلة 

الرباط املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)0))سنة).
الشركة:) رغسمال  مبلغ 

16.100.000)درهم،)مقسم كالتالي:
 SOS NETTOYAGE الشركة)
 DEPANNAGE DISTRIBUTION
درهم) (100 بقيمة) حصة  (:( 82.110

للحصة).
 TFAWT الشركة)
حصة) (PARTICIPATION( :( 78.890

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
 SOS NETTOYAGE الشركة)
 DEPANNAGE DISTRIBUTION
عنوانه)ا))-96))شارع محمد الخام3)

80)0))الدارالبيضاء)املغرب.
 TFAWT الشركة)
األزهر٬  عنوانه)ا)) (PARTICIPATION
 ٬  1(07( تجزئة) (، األول) ال1ابق 
الدارالبيضاء) ((05(0 مومن) سيدي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدالوافي سعيد عنوانه)ا))
 (0 10 الوازي3) النخيل  -68زنقة 

الدارالبيضاء)املغرب
عنوانه)ا)) سعيد  خليل  السيد 
 (0 10 الوازي3) النخيل  --68زنقة 

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (11 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))0))تحت رقم)7088)1.
75I

B.services

 AL BOOM MARINE
TRADING CO.MOROCCO

إعالن متعدد القرارات

B.services
 Romandie 2 tour(Assila
 N°33Casablanca(Anfa
 Romandie 2 tour(Assila

 N°33Casablanca(Anfa، 1،
Casablanca(Maroc

 AL BOOM MARINE TRADING
CO.MOROCCO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 7، مكتب 
ريزيدن3 رامي شارع سبتا رقم 8، 
الدار البيضاء 7، مكتب ريزيدن3 

رامي شارع سبتا رقم 8، الدار 
البيضاء 01 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.500((7
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)01)شتنبر)))0)
تم اتخاذ القرارات التالية:)

ينص) الذي  (:1 القرار) رقم  قرار 
شركة) غدناه،) املوقعون  مايلي:) على 
شركة ذات) الدولية،) البحرية  البوم 
قانون) بموجب  محدودة  مسؤولية 
املتحدة،) العربية  اإلمارات  دولة 
لدبي) التجاري  السجل  في  مسجلة 
تحت) املتحدة)،) العربية  )اإلمارات 
باتيمنت) سي�شي  (،(0(1(0 رقم،)
(،LB08111 رقم) مكتب  (،08 جافزا)
دبي،) فرانش،) علي  جبل  من1قة 
العمل) املتحدة؛) العربية  اإلمارات 
كشريك وحيد لشركة البوم البحرية)
محدودة) مغربية  شركة  للتجارة 
برغس مال) املسؤولية لشريك واحد،)
درهم وتقع مكتبها) (10,000.00 قدره)
(،7 رقم) البيضاء،) الدار  في  املسجل 
 RESIDENCE RAMI RUE مكتب)
في السجل) املسجل  (،8 رقم) (SEBTA
رقم) تحت  البيضاء) للدار  التجاري 
يقرر إسقاطعلى السيد) (- (.500((7
سيزار مكرزل الجنسية اللبنانية الذي)
 RL 07(0(( يحمل جواز سصر رقم)
فادر عن السل1ات اللبنانية ساري)
من) (17/11/(0(5 حتى) املصعول 
مهامه كمدير لشركة البوم البحرية)

التجارية.)املغرب،)منذ ذلك التاريخ،
ينص) الذي  (:( القرار) رقم  قرار 
على مايلي:)-)يقرر تعيين مدير لشركة)
ملدة) البوم البحرية للتجارة املغرب،)

اليوم:) هذا  من  سنوات،) (((( ثالث)
من الجنسية) السيد جالل جيهازي،)
(،(9/07/1978 ولد بتاريخ) املغربية،)
رقم) الوطنية  الهوية  ب1اقة  ويحمل 
الصادرة عن السل1ات) (،Q1956 8
حتى) املصعول  سارية  املغربية 
(، فصاعدا) اآلن  من  (.0(/09/(0(5
ومن هذا اليوم)،)سيتم إدارة الشركة)
جيحازي،) جالل  السيد.) قبل  من 
وسوف تلتزم بشكل صحيح بتوقيعها.)
-)يقرر منح جميع الصالحيات لحامل)
غفل غو نسخة منه،)للقيام بأي إجراء)

شكلي قانوني.
قرار رقم القرار)):)الذي ينص على)
مايلي:)يتم إيداع الوفافة في تيبونال)
تحت رقم) التجاري في الدار البيضاء)

 )0)79)تاريخ)1)0)/17/09
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:1( رقم) بند 
مايلي:)لم يتم تسمية املدير في النظام)
بموجب) تعيينه  ويتم  (، األسا�شي)

قانون منصصل
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتنبر)1)0))تحت رقم) )0)79.
76I

ste(ovada

 STE LE MONDE
HYDRAULIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي3 شركة

ste(ovada
 mezanine(n°2 melk(el(khamar
 av(tayeb(guennad ، 35100،

guercif(maroc
 STE LE MONDE HYDRAULIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ال1ابق 
االول الشقة رقم 1 ملك السعادة 

1 - 5100) جرسيف املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

en(cours

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (08

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE LE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MONDE HYDRAULIQUE

االشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)

املختلصة)

تنمية األرا�شي الزراعية في الري

دراسة وتنصيذ املشاريع الزراعية.

ال1ابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 1 1)ملك السعادة) االول الشقة رقم)

- 5100))جرسيف املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: هرموش) املهدي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

السيد املهدي هرموش عنوانه)ا))

دوار لبراكيك تادرت جرسيف)5100) 

جرسيف املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املهدي هرموش عنوانه)ا))

دوار لبراكيك تادرت جرسيف)5100) 

جرسيف املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ) بجرسيف  االبتدائية 

يوليوز)))0))تحت رقم)55)1.

77I

ste(cofiguer(sarl

STE GAROUCHA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

ste(cofiguer(sarl
 av(guennad(tayeb 1 etage(n3
guercif ، 35100، guercif(maroc
STE GAROUCHA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
العريشة ملك املسمى حمزة رقم 
)16جرسيف - 5100) جرسيف 

املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
((79

في) 0  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( أشت)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GAROUCHA
مقهى) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 

وم1عم
)-التصدير واالستراد

لحساب) والوطني  الدولي  -النقل 
الغير

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم) حمزة  املسمى  ملك  العريشة 
جرسيف) ((5100 (- )16جرسيف)

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيد الحسن الرشدي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

السيد الحسن الرشدي عنوانه)ا))

امليريا)009 0)امليريا اسبانيا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسن الرشدي عنوانه)ا))

امليريا)009 0)امليريا اسبانيا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف بتاريخ))1)أشت)

))0))تحت رقم)))0)/77)1.

78I

PLANK

ENVIRO GARDIENNAGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

PLANK

1)، ساحة ابو بكر الصديق شقة 8 

اكدال ، 10090، الرباط املغرب

ENVIRO GARDIENNAGE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال1ابق 

األول رقم   ) شارع زاهيد عبد 

الحي حي شماعوا سال - 11160 سال 

املغرب.

رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(9507

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((0(( يوليوز) (05 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

من) غي  درهم«) ( .900.000«

 5.000.000« إلى) درهم«) (100.000«

مقافة) إجراء) (: طريق) عن  درهم«)

املقدار) املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((5 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

))0))تحت رقم))))9).

79I

MARIAM PECHE MARITIME

 MARIAM-PECHE
MARITIME

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي3 شركة

MARIAM PECHE MARITIME
فندوق البريد  6) ، 70000، 

العيون املغرب
 MARIAM-PECHE MARITIME

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم 
بدون رقم - 71000 بوجدور املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(81 1

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(1 شتنبر) ((1
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MARIAM-PECHE MARITIME
مارياج) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
والتقسيط) بالجملة  وشراء) -بيع 
قشور ورخويات وجميع) (- األسماك)
جميع األنش1ة) (_ املنتجات البحرية)
(– البحري) الصيد  في مجال  األخرى 
وتصدير) تسويق  تحويل,) التجميد,)
البضائع) نقل  (- البحرية) املنتجات 
اللوجستيات) جميع  تأجير  (- للغير)
وخدمات) متنوعة  -غعمال  البحرية)
والتصدير-) استيراد  (– متنوعة)
من) شكل  بأي  والتسويق  التوزيع 
األشكال في املغرب غو في الخارج جميع)
غو) طازجة  (، مصنعة) غسماك  غنوع 
مجمدة)،)مجمدة بعمق)،)مدخنة غو)
معلبة.النقل البحري الوطني والدولي)
للبضائع واملنتجات املختلصة.)تشغيل)
غو مصانع) غعمال  غي  وإدارة وت1وير 
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متعلق بغرض الشركة.)وبصصة عامة)
جميع العمليات التجارية والصناعية)
بشكل) تتعلق  والخدمات  واملالية 
كلًيا غو جزئًيا) (، مباشر غو أير مباشر)
،)من شانها تسهيل غو تعزيز غو ت1وير)
وكذلك غي نشاط) (، نشاط الشركة)
مباشر غو أير مباشر باي شكل من غي)
نوع)،)في الشركات التي تسعى لتحقيق)

غهداف مماثلة غو ذات فلة..
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
71000)بوجدور) (- السالم بدون رقم)

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:) رغسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
: ال1الب) بن  املنعم  عبد   السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
ال1الب) بن  املنعم  عبد  السيد 
جرير) ابن  الشعيبات  حي  عنوانه)ا))

150) )ابن جرير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
ال1الب) بن  املنعم  عبد  السيد 
جرير) ابن  الشعيبات  حي  عنوانه)ا))

150) )ابن جرير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((( االبتدائية بالعيون بتاريخ)

1)0))تحت رقم)6967.
80I

ALTA COMPTA

سيناتور طرانس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

ALTA COMPTA
 AV(FES(RUE(EGYPTE(N9 BIS
 AV(FES(RUE(EGYPTE(N9 BIS،

90000، TANGER(MAROC
سيناتور طران3 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 
ساحةالروداني زنقة عبد هللا الهب1ي 

إقامة القدس رقم  ) طنجة - 
90000 طنجة املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(9717

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

سيناتور طران3.
النقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الدولي والوطني للبضائع.
(: االجتماعي) املقر  عنوان 
ساحةالروداني زنقة عبد هللا الهب1ي)
(- طنجة) رقم) )) القدس  إقامة 

90000)طنجة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيد هشام حمدوش)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد هشام حمدوش عنوانه)ا))
مدشر دار بالر زاوية سيدي قاسم بني)
سعيد ت1وان)000)9)ت1وان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام حمدوش عنوانه)ا))
مدشر دار بالر زاوية سيدي قاسم بني)
سعيد ت1وان)000)9)ت1وان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (11 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)17 8.

81I

MSK DRIP 
إعالن متعدد القرارات

 MSK DRIP »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: )) حي 
األمل شيشاوة . 1000  شيشاوة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(0((/(61

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)0))يونيو)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
-)زيادة رغس املال لرفع تمانية ماليين)
درهم)8.006.000،00) آالف  وستة 
إلى إثناعشر مليون وستة آالف درهم)

(12.006.000،00(
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
-)تعديل في الصصول):)6)؛)7)من النظام)

األسا�شي للشركة املذكورة غعاله.
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

-)تصويض السل1ات.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 
السيد يون3 مسواك مبلغ) (- مايلي:)
)إثناعشر) درهم) (12،006،000.00
مليون وستة آالف درهم))إجمالي مبلغ)
)إثناعشر) درهم) (12،006،000.00

مليون وستة آالف درهم)
على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 
بمبلغ) املال  رغس  تحديد  تم  مايلي:)
)إثناعشر) درهم) (12،006،000.00
بما) درهم)) آالف  وستة  مليون 
الشركاء) مساهمة  إجمالي  يعادل 
اإلنشاء) عند  النقد  خالل  من 
مقسمة) وهي  الجارية.) والحسابات 
متساوية) غجزاء) (1(0.060.00 إلى)
100)درهم لكل منها مدفوعة بالكامل)
قبل) من  بالكامل  بها  ومكتتب  (،
السيد) (- التالي:) النحو  على  الشركاء)
سهم) (1(0.060 مسواك:) يون3 
)مئة وعشرون غلف وستون سهم).)
)مئة) سهم.) (120،060 (، في املجموع)

وعشرون غلف وستون سهم).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 0  بامنتانوت  االبتدائية 
أشت)))0))تحت رقم)))0)/97).
8(I

FIDERSER

STE IMEX CHAIBI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY(ESSALAM

 ، 14200، SIDI(SLIMANE
MAROC

STE IMEX CHAIBI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املنارة 

) رقم 175 - 00) 1 سيدي سليمان 
املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
( ((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(1 ماي) (06
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMEX CHAIBI
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
(. العصرية) النجارة  االت  ةتصدير 
التجارة) (. البناء) املختلصة  االشغال 

الحرة.
عنوان املقر االجتماعي):)حي املنارة)
))رقم)175 - 00) 1)سيدي سليمان)

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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 1.000 (: السيد الشعايبي محمد)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

السيد الشعايبي محمد عنوانه)ا))
حي املنارة)))رقم)175 00) 1)سيدي)

سليمان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الشعايبي محمد عنوانه)ا))
حي املنارة)))رقم)175 00) 1)سيدي)

سليمان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليمان بتاريخ)08 
أشت)))0))تحت رقم)))0)/151.
8(I

AGC CONSEIL

LOGI PREMIUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AGC CONSEIL
الدار البيضاء ، 1000)، الدار 

البيضاء املغرب
LOGI PREMIUM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصصية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

حسني رقم   رقم   متجر ) سيدي 
معروف - 000) الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(6051(

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(0 يونيو) ((0 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رغسمالها) مبلغ  (LOGI PREMIUM
مقرها) وعنوان  درهم  (500.000
اإلجتماعي تجزئة حسني رقم) )رقم)  
متجر)))سيدي معروف)-)000))الدار)
وضعية) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء)

اقتصادية فعبة بعد وباء)كرونا.
تجزئة) ب  التصصية  مقر  وحدد 
))سيدي) حسني رقم) )رقم) )متجر)
البيضاء  الدار  ((000 (- معروف)

املغرب.)

و عين:
بولعقول) بوبكر  السيد)ة))
وعنوانه)ا))الدار البيضاء)000))الدار)
البيضاء)املغرب كمصصي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)))0))تحت رقم)  )8)8.
8 I

SOCIETE RKF CONSULTING

ACHIR ALLUMINIUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

SOCIETE RKF CONSULTING
 LOT MOULIN IDRISSIA 1(
 ATLAS(ET 5 BUREAU 23 ،

30000، FES(MAROC
ACHIR ALLUMINIUM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

سعيد بنسودة فاس - 0000) فاس 
املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7((11

 15 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ACHIR(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ALLUMINIUM
بإيجاز) الشركة  أرض 
 ENTREPRENEUR DE (:
 MENUISERIE ALLUMINIUM

.METTALIQUE
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
فاس) ((0000 (- سعيد بنسودة فاس)

املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: فيباري) جالل  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 (: السيد محمد امين عشير)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 (: فيباري) جالل  السيد 
بقيمة)100)درهم.

 500 (: السيد محمد امين عشير)
بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

عشير) امين  محمد  السيد 
عنوانه)ا))فاس)0000))فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) فيباري  جالل  السيد 

فاس)0000))فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((0 بتاريخ) بصاس  التجارية 

))0))تحت رقم)865).
85I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

ARTEM GALLERY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

B.EVENT-MEDIA-
COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 10
 LOUBILA(BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC
ARTEM GALLERY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  6 زنقة 

عبد هللا املديوني ال1ابق1 شقة رقم 
) - - الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.508057
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
))0))تم تحويل) 0))يونيو) املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
» 6)زنقة عبد هللا املديوني ال1ابق1 
شقة رقم)))-)-)الدار البيضاء)املغرب«)
»زنقة) 0)شارع مازوال محل رقم) إلى)
الدار البيضاء) (- (- حي الحسني) (1(1

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)017 )8.
86I

BOUCHTA COMPTA

OMNI PROF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،
90000، TANGER(MAROC
OMNI PROF شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل رقم 
5) مركز ديستمار ساحة الروداني 

زنقة عبد هللا الهب1ي اقامة القدس 
رقم 5) - 90000 طنجة املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(97(5
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 OMNI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PROF
اعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
وخدمات البناء)واالستيراد والتصدير.
عنوان املقر االجتماعي):)املحل رقم)
الروداني) ساحة  ديستمار  مركز  ((5
زنقة عبد هللا الهب1ي اقامة القدس)

رقم)5) - 90000)طنجة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد حمدي نجاح):)500)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

500)حصة) (: السيدة مريم الهري)
بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد حمدي نجاح):)500)بقيمة)
100)درهم.

بقيمة) (500 (: السيدة مريم الهري)
100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) نجاح  حمدي  السيد 
بلجيكا)9060)زلزاط بلجيكا.

عنوانه)ا)) الهري  مريم  السيدة 
بلجيكا)9060)زلزاط بلجيكا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) نجاح  حمدي  السيد 
بلجيكا)9060)زلزاط بلجيكا

عنوانه)ا)) الهري  مريم  السيدة 
بلجيكا)9060)زلزاط بلجيكا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (11 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)9) 8.

87I

FISCALEX MAROC

ASSY SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قصل التصصية

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC

ASSY SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : عمارة 
 10 شقة رقم 5 ال1ابق 1 ابراج 
الزيتون محاميد مراكش - 0000  

مراكش املغرب.
قصل التصصية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.58861

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر) ((0(( يوليوز) (1( في) املؤرخ 
ذات) شركة  (ASSY SERVICES حل)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 رغسمالها) مبلغ  الوحيد 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
 1 ال1ابق) (5 رقم) شقة  عمارة) 10)
(- مراكش) محاميد  الزيتون  ابراج 
مراكش املغرب نتيجة الزمة) ( 0000

في الق1اع.
و عين:

بالقايد) فصية  السيد)ة))
مراكش) ( 0000 مراكش) وعنوانه)ا))

املغرب كمصصي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
عمارة) وفي  ((0(( يوليوز) (1( بتاريخ)
ابراج) (1 ال1ابق) (5 رقم) شقة  (10 
  0000 (- مراكش) محاميد  الزيتون 

مراكش املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (09 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))0))تحت رقم)71 8)1.

88I

SAGASUD

ELECTROCLIM LAAYOUNE

إعالن متعدد القرارات

SAGASUD
شارع االمير موالي عبد هللا رقم )) 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
 ELECTROCLIM LAAYOUNE
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: حي موالي 
رشيد مجموعة الصوسصاط رقم  11 

العيون - 70000 العيون املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.180(5

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)05)أشت)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

ينص) الذي  و)0:) (01 رقم) قرار 
على مايلي:)01)تصويت الحصص و)0 

تغيير الشكل القانوني للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
الذي) (:0( وبند) (01 بند رقم بند)
  00 تصوييت) (01 مايلي:) على  ينص 
املوساوي يعقوب) حصة من السيد:)
املوساوي وناتي وتصوييت) الى السيد:)
املوساوي) السيد:) من  حصة  ((00
وناتي،) املوساوي  السيد:) الى  السعد 
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير  و)0)
من شركة ذات مسؤولية محدودة الى)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد.)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
11)أشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

))0))تحت رقم)))0)/96 ).

89I

cabinet(de(normalisation(comptable(sarl

 COMPTOIR MAROCAIN DE
MANUTENTION
إعالن متعدد القرارات

 cabinet(de(normalisation
comptable(sarl

 bd(emile(zola(casablanca ، (81
20300، casablanca(maroc

 COMPTOIR MAROCAIN DE
MANUTENTION »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: إقامة 
زينة ’ رقم )) ال1ابق األول إقليم 

النوافر’ عمالة بوسكورة , - )718) 
الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(8 (57
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في))1)دجنبر)1)0)
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:
املصادقة على رفيد الحساب) (•
الجاري للشركاء)إلى حد تاريخ)-1-10)

1)0))بمبلغ)5).)71.59 .))درهم

على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 
مايلي:)•)املصادقة على تسمية الخبير)

املحاسب
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:
الزيادة في رغسمال الشركة من) (•
100.000.00)درهم إلى)500.000.00 
  00.000.00 قدرها) بزيادة  درهم 
درهم من الحساب الجاري للشركاء،)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تحديت القانون األسا�شي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 0  البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)))0))تحت رقم)06)807.
90I

 AC

 GREEN ELECTRIC POINT
SOLUTIONS APOLO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي3 شركة

 AC
 1 RUE LAFAYETTE IMMB

 CONTINENTAL(ETG 5 APPT 47
TANGER ،90000 ، املغرب

 GREEN ELECTRIC POINT
SOLUTIONS APOLO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة غبي 

الدرداء اقامة الهدى رقم 10 ال1ابق 
الثاني رقم 5 - 90000 طنجة املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(9697

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) ((8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 GREEN(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
 ELECTRIC POINT SOLUTIONS

.APOLO
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تسويق) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
للسيارات) وتركيب مح1ات الشحن 

الكهربائية والهجينة.
زنقة غبي) (: عنوان املقر االجتماعي)
الدرداء)اقامة الهدى رقم)10)ال1ابق)
الثاني رقم)5 - 90000)طنجة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) (: السيد لبياتي زكرياء)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد لبياتي مروان):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) زكرياء) لبياتي  السيد 
ال1ابق) (10 رقم) الدرداء) غبي  زنقة 

الثاني رقم)5 90000)طنجة املغرب.
عنوانه)ا)) مروان  لبياتي  السيد 
بوبانا مجمع تماسيرت)))فيال رقم)10 

90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) زكرياء) لبياتي  السيد 
ال1ابق) (10 رقم) الدرداء) غبي  زنقة 

الثاني رقم)5 90000)طنجة املغرب
عنوانه)ا)) مروان  لبياتي  السيد 
بوبانا مجمع تماسيرت)))فيال رقم)10 

90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (10 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)79 56).
91I

FIGENOR

SOCIETE EL MARRAKI-
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة)

FIGENOR
 BD YOIUSSEF IBN 185

 TACHFINE ، 62000، NADOR
MAROC

 SOCIETE EL MARRAKI-SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي حي القدس 
بن طيب دريوش - )5))6 الناظور 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.18011

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(( يونيو) ((7 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنش1ة  إضافة 

الشركة الحالي):
)متعهدو) امل1اعم) خدمات 

الحصالت)).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناضور بتاريخ)05)أشت)

))0))تحت رقم)015 .

9(I

VALUE POINT PARTNERS

SAN GIOVANNI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

VALUE POINT PARTNERS
 BD(ABDELMOUMEN(ETG 7 N°
 49119 ، 20800، CASABLANCA

MAROC
SAN GIOVANNI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 119 شارع 
عبد املومن ال1ابق ) رقم 18 الدار 

البيضاء ) 00) الدار البيضاء 
املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55(055

 (9 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SAN (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GIOVANNI

إنتاج) (• (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املعكرونة ال1ازجة املصنوعة يدوًيا

بيع وتوزيع املعكرونة ال1ازجة) (•

املصنوعة يدوًيا

•)جميع األنش1ة والخدمات ذات)

الصلة

نوع) غي  من  العمليات  جميع  (•

تساهم في تحقيق هذا الهدف

•)املشاركة املباشرة غو أير املباشرة)

املالية) املعامالت  جميع  في  للشركة 

العقارية غو الخافة باألوراق املالية)

مرتب1ة) تكون  قد  التي  الشركات  غو 

بغرض الشركة..

 119 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 18 رقم) (( شارع عبد املومن ال1ابق)

) 00))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

كامبيجي) باتريسيا  السيدة 

عنوانه)ا)) (PATRICIA CAMPEGGI

الدار) ((0100 فلورن3) شارع  (((

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

كامبيجي) باتريسيا  السيدة 

عنوانه)ا)) (PATRICIA CAMPEGGI

الدار) ((0100 فلورن3) شارع  (((

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)9)8))8.

9(I

DICKSSON(BUSINESS(&(LAW(FIRM

CYADEL MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

 DICKSSON(BUSINESS & LAW

FIRM

 ،RUE(JEAN(JAURES 23 ، 20060

الدارالبيضاء املغرب

 CYADEL شركة ذات مسؤولية

 MAROC

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املركز 

التجاري الشصشاوني، شارع ميموزة، 

10 ، عين السبع - 0000) - الرقم 9 

الدارالبيضاء املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(10(1

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((018 نونبر) ((9

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 CYADEL MAROC

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الكهربائية) واملنتجات  املعدات 

املستوردة

املركز) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

التجاري الشصشاوني،)شارع ميموزة،)

10)،)عين السبع)-)0000))-)الرقم)9 

الدارالبيضاء)املغرب

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة)100)سنة

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات
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ومواطن الشركاء):)،)السيد محمد)
زنقة جبل هبري،) (15 زنصاري عنوانه)

ال1ابق)5،)الرقم)15
0000))الدارالبيضاء)املغرب

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

 15 السيد محمد زنصاري عنوانه)
زنقة جبل هبري،)ال1ابق)5،)الرقم)15 

0000))الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
دجنبر)018))تحت رقم)91  0068
9 I

FICOB(مكتب املحاسبة

HYT MEAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

FICOB مكتب املحاسبة
اقامة ايمان, شقة  ، شارع موالي 
ادري3 االول, املسيرة 1, تمارة ، 

10000، تمارة املغرب
HYT MEAT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل رقم 
71٫ العمارة )  ٫ تجزئة رياض غوالد 
م1اع٫ الق1اع ) ٫ تمارة - 000)1 

تمارة املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(6989
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 HYT (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEAT
أرض الشركة بإيجاز):)الجزارة

-)تموين وتنظيم الحصالت.
عنوان املقر االجتماعي):)املحل رقم)
تجزئة رياض غوالد) (٫   ( العمارة) (71٫
 1(000 (- تمارة) (٫  ( الق1اع) م1اع٫)

تمارة املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

السيد ياسين العتماني عنوانه)ا))

 O بلوك) (٫  11 سكتور) الرياض  حي 
 10000  1( رقم) العرجان٫) زنقة  (٫

الرباط املغرب.

الشركة)BB BEEF)عنوانه)ا))إقامة)

احسين) (٫  (18 العمارة) (٫ معمورة)

11100)سال الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ياسين العتماني عنوانه)ا))

 O بلوك) (٫  11 سكتور) الرياض  حي 
 10000  1( رقم) العرجان٫) زنقة  (٫

الرباط املغرب

عنوانه)ا)) شبيب  توفيق  السيد 

٫)شقة)  ((7 ٫)العمارة) إقامة معمورة)

الجديدة) سال  (11100 احسين) (1(

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (1( بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

))0))تحت رقم)8696.

95I

PF EXPERTS

WE PARTY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

PF EXPERTS

 ((RUE BENATYA GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech(MAROC

WE PARTY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي بناية 

الزيتونة شارع عبد الكريم الخ1ابي 

رقم )18 شقة رقم )1 ال1ابق الرابع 

مراكش - 0000  مراكش املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(8119

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 WE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PARTY

تحقيق) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

وتنظيم األحداث لألفراد غو الشركات.

بناية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الزيتونة شارع عبد الكريم الخ1ابي)

رقم))18)شقة رقم))1)ال1ابق الرابع)

مراكش)-)0000 )مراكش املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: السيدة ياسمين البردعي)

حصة بقيمة)10)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

السيدة ياسمين البردعي عنوانه)ا))

النخيل ش) (( مجاط) (( فيال البردعي)

مراكش)0000 )مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ياسمين البردعي عنوانه)ا))

النخيل ش) (( مجاط) (( فيال البردعي)

مراكش)0000 )مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (10 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))0))تحت رقم))8 8)1.

96I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

CHBALI HYDRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE

GESTION SARL

شارع الحسن الثاني قلعة امكونة 

تنغير ، 00)5 ، قلعة امكونة املغرب

CHBALI HYDRO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تيزي ايت 

يحيى ) ايت سدرات السهل الغربية 

قلعة امكونة - 00)5  تنغير املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 0(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHBALI HYDRO

مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البناء)واألشغال املختلصة

كراء)االليات.

عنوان املقر االجتماعي):)تيزي ايت)

ايت سدرات السهل الغربية) (( يحيى)

قلعة امكونة)-)00)5 )تنغير املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: ادري3) شبالي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
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عنوانه)ا)) ادري3  شبالي  السيد 
تيزي ايت يحيى)))ايت سدرات السهل)
تنغير) ( 5(00 امكونة) قلعة  الغربية 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ادري3  شبالي  السيد 
تيزي ايت يحيى)))ايت سدرات السهل)
تنغير) ( 5(00 امكونة) قلعة  الغربية 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (08 بتاريخ) بتنغير  االبتدائية 

))0))تحت رقم)5)).
97I

 FLORES CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISES

MOUHOUB TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 FLORES CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISES

 HAY MOULAY ABDELLAH
 RUE 320, N244, Casablanca ،
20780، CASABLANCA(MAROC
MOUHOUB TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي   

املجموعة 15 حي مباركة القدس 
البرنو�شي - 00 0) الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.((6(67

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
016))تم تحويل) 06)غبريل) املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
15)حي مباركة القدس) » )املجموعة)
البيضاء) الدار  ((0 00 (- البرنو�شي)
املغرب«)إلى)»78)زنقة ادم اقامة ادم)
كوبا) حي  التاني  ال1ابق  الشقة ب9)
البيضاء) الدار  ((0 00 (- بوركون)

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

غبريل)016))تحت رقم)859 57.
98I

FIDUNEWS SARL A.U

DRINKS VILLAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUNEWS SARL A.U

 BD(BAHMAD(N°10 BELVEDERE

 CASABLANCA 220 ، 20300،

CASABLANCA MAROC

DRINKS VILLAGE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصصية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 شارع 

الحرية ال1ابق ) شقة رقم 5 - 

0)01) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.50((87

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) ((0(( يوليوز) في) 1) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 DRINKS الوحيد) الشريك  ذات 

 100.000 رغسمالها) مبلغ  (VILLAGE

 10 اإلجتماعي) درهم وعنوان مقرها 

شارع الحرية ال1ابق)))شقة رقم)5 - 

الدار البيضاء)املغرب نتيجة) ((01(0

ل):)الحل املسبق للشركة.

و حدد مقر التصصية ب)10)شارع)

 -  5 رقم) شقة  (( ال1ابق) الحرية 

0)01))الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

كوريم) ياسين  السيد)ة))
وعنوانه)ا))الزنقة))0)رقم)66)سيدي)

املغرب) الدار البيضاء) ((0 0( مومن)

كمصصي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم))95))8.

99I

fiduciaire(al(jamiae

اوسمينا برومسيون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

fiduciaire(al(jamiae
 Av(achra(mai(n°1 tetouan، (1

93000، tetouan(maroc
اوسمينا برومسيون شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املنار رقم  ) طنجة - 000)9 طنجة 
املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(976(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

اوسمينا برومسيون.
مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

للبناء.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
000)9)طنجة) املنار رقم) ))طنجة)-)

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد اينان محمد):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) محمد  اينان  السيد 
تجزئة ام كلتوم شارع تشاد رقم) ) 

طبق)1)رقم)000)9)مرتيل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) محمد  اينان  السيد 
تجزئة ام كلتوم شارع تشاد رقم) ) 

طبق)1)رقم)  000)9)مرتيل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (1( بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)8 565).
100I

N(M CONSEIL-SARL

TERMIVA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

N(M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
TERMIVA TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الحسن االول الحي 5 الرقم 19 

ال1ابق الثالث الرقم 6 - 000)6 
الناضور املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(  85

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TERMIVA TRANS
النقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
لحساب) للبضائع  والدولي  الوطني 

الغير
نقل االمتعة

االستيراد والتصدير.
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شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 19 الرقم) (5 الحي) االول  الحسن 

 6(000  -  6 الرقم) الثالث  ال1ابق 

الناضور املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: السيد االسروتي محمد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

السيد االسروتي محمد عنوانه)ا))

حي اطهريوا ميضار الدريوش))5))6 

الدريوش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد االسروتي محمد عنوانه)ا))

حي اطهريوا ميضار الدريوش))5))6 

الدريوش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ))0)أشت)

))0))تحت رقم)958).

101I

مستامنة شامة

BANJJADI RIF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم ) 1 ال1ابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم ) 1 

ال1ابق االول الناظور، 000)6، 

الناظور املغرب

BANJJADI RIF شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اوالد 

بوطيب تيزيرين الناظور - 000)6 

الناظور املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(  75

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((6

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BANJJADI RIF

التصدير) (: أرض الشركة بإيجاز)

واالستيراد

بيع وتوزيع البضائع.

:)حي اوالد) عنوان املقر االجتماعي)

 6(000 (- الناظور) تيزيرين  بوطيب 

الناظور املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: هشام) بنجدي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 100000 (: )السيد بنجدي هشام)

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) هشام  بنجدي  السيد 

الناظور) ا  بوطيب سكتور  اوالد  حي 

000)6)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) هشام  بنجدي  السيد 

حي اوالد بو طيب سكتور ا الناظور)

000)6)الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)01)أشت)

))0))تحت رقم)) 9).

10(I

ADVISORY PARTNERS

LM MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

ADVISORY PARTNERS
165 شارع عبد املؤمن حي 

املستشصيات بناية غ ال1ابق األول 
الدار البيضاء ، 0160)، الدار 

البيضاء املغرب
LM MARRAKECH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي نخلة 9 ، 
ال1ابق األر�شي محل N1 ، مراكش 

كيليز - 0000  مراكش املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(8167
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LM (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MARRAKECH
أرض الشركة بإيجاز):)

تشغيل امل1اعم واملقاهي-
وحدات) وبيع  وت1وير  اقتناء)

امل1اعم واملقاهي-
منح في إدارة امل1اعم واملقاهي-

استيراد وتوزيع وتصدير املنتجات)
الغذائية-

وعموما،)جميع املعامالت املالية،)
التجارية،)الصناعية،)العقارية والغير)
والتي قد تكون ذات فلة) العقارية،)
باألهداف) مباشرة  أير  غو  مباشرة 
في ت1ويرها) املذكورة غعاله وتساهم 

غو تمديدها.
عنوان املقر االجتماعي):)نخلة)9)،)
مراكش) (، (N1 ال1ابق األر�شي محل)

كيليز)-)0000 )مراكش املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 ((0 (: السيد ال1يب فا�شي فهري)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 ((0 (: السيد علي العلمي شم3)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد عبد الرزاق التعالبي):)0 ) 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

فهري) فا�شي  ال1يب  السيد 
عمارة) سينا  ابن  شارع  عنوانه)ا))
البيضاء) الدار  حي السالم  ن رقم) )

50 0))الدار البيضاء)املغرب.
شم3) العلمي  علي  السيد 
 ( عمارة) (GH 1 السعادة) عنوانه)ا))
شقة)8)االلصة الدار البيضاء)60 0) 

الدار البيضاء)املغرب.
التعالبي) الرزاق  عبد  السيد 
 E تجزئة فير مارين عمارة) عنوانه)ا))
غوالد) (GH 01 0( ال1ابق) ((( ،)شقة)
 (5((( عزوز النوافر الدار البيضاء)

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
فهري) فا�شي  ال1يب  السيد 
عمارة) سينا  ابن  شارع  عنوانه)ا))
البيضاء) الدار  حي السالم  ن رقم) )

50 0))الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (1( بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))0))تحت رقم)-.
10(I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

MOAYED 3
إعالن متعدد القرارات

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي الصتح ساحة النيل رقم 60 
العيون ، 70000، العيون املغرب

MOAYED 3 »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: حي 

القدس تجزئة 707 شارع الشريف 
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امزيان رقم 66 - - العيون املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. (655

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)11)أشت)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تقرر تاسي3 شركة ذات املسؤولية)
الوحيد) الشريك  ذات  املحدودة 
 (0(( بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب 
االجتماعي:) النشاط  (،11 غأس31)
رغسمال:) السنمائية.) االنش1ة 
 1000 إلى) قـسم  درهم  (100000,00

حصة من فـئـة)100,00)درهم
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
فاطمة) السيدة:) الوحيد:) الشريك 

(SH1(6060((عياش
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
التسيير والتوقيع:)يعهدان إلى السيدة:)
فاطمة عياش))SH1(6060))ملدة أير)

محدودة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
11)أشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

))0))تحت رقم)505).
10 I

LAYAL CONSULTING

 BEL AID DEVELOPMENT
COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تصويت حصص

LAYAL CONSULTING
 LOTISSEMENT(HOURIA 3

 N°14 2EME(ETAGE ، 28820،
MOHAMMEDIA MAROC
 BEL AID DEVELOPMENT

COMPANY شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
املختار السو�شي ال1ابق األول 

السعادة رقم 151 العالية - 0)88) 
املحمدية املغرب.

تصويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(609(
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) ((0(( أشت) (0( في) املؤرخ 

املصادقة على):
درمان) احمد  )ة)) السيد) تصويت 
غفل) من  اجتماعية  حصة  (1.000
)ة)) السيد) لصائدة  حصة  (1.000
أشت) (0( بتاريخ) لودين  السعدية 

.(0((
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 08 بتاريخ) باملحمدية  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)9 15.

105I

ABBA PLANTES

ABBA PLANTES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

ABBA PLANTES
طريغ سيبيرن واد بهت ، 15100، 

الخميسات املغرب
ABBA PLANTES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
سيبيرن واد بهت - 15000 

الخميسات املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(9589

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (05
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ABBA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.PLANTES

الغرس) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
والبستنة.

طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
سيبيرن واد بهت)-)15000)الخميسات)

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (10 (: السيد عباد عبدهللا)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) عبدهللا  عباد  السيد 
الرباط) السيار  ال1ريق  (15 كلم)

البيضاء)10000)تمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) عبدهللا  عباد  السيد 
الرباط) السيار  ال1ريق  (15 كلم)

البيضاء)1000)تمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) بالخميسات  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم) 51.
106I

Tigos

GREAT SNACK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

Tigos
 rue(felix(max(guedeg ، 70
0000)، الدار البيضاء املغرب
GREAT SNACK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي بلدية 

بوزنيقة GH 12 عمارة 6 محل رقم 
1 طابق غر�شي - 100)1 بن سليمان 

املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7685
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 GREAT(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. SNACK

بيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املأكوالت الخصيصة ومقهى.

بلدية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

محل رقم) (6 عمارة) (GH 1( بوزنيقة)

100)1)بن سليمان) (- 1)طابق غر�شي)

املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: ياسين) الودأيري  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 (: غمال) عدي  بن  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

السيدة بن عدي غمال عنوانه)ا))

غبراج الصداء)الدرج)G)ال1ابق)1)شقة)

1)شارع محمد السادس))055))الدار)

البيضاء)املغرب.

السيد الودأيري ياسين عنوانه)ا))

 1(000  (( رقم) يوليو  (9 املجموعة)

تمارة املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة بن عدي غمال عنوانه)ا))

غبراج الصداء)الدرج)G)ال1ابق)1)شقة)

1)شارع محمد السادس))055))الدار)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيدي سليمان بتاريخ))1 

يوليوز)))0))تحت رقم)516.

107I
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ANAMAR FIDUCIAIRE

KRYO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY(BOUGAFER ،
45800، TINGHIR(maroc

KRYO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصصية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6)11 
املجد 1 - 5800  تنغير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 51
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
))0))تقرر حل) )0)أشت) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 100.000 رغسمالها) مبلغ  (KRYO
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
6)11)املجد)1 - 5800 )تنغير املغرب)

نتيجة ل):)سوق الشغل.
 11(6 ب) التصصية  مقر  حدد  و 

املجد)1 - 5800 )تنغير املغرب.)
و عين:

السيد)ة))ابركني رشيد وعنوانه)ا))
تنغير) ( 5800 الحي املنجمي) رقم) 9)

املغرب كمصصي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
املتعلقة بالتصصية):)6)11)املجد)1

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (10 بتاريخ) بتنغير  االبتدائية 

))0))تحت رقم)7)).
108I

fiduciaire(espace(conseils

MEKBIOMED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

fiduciaire(espace(conseils
 tarik(el(khair(rue 1 nr 45 sidi

 bernoussi(casa ، 20600،
casablanca(maroc

MEKBIOMED شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة 
التقدم جه ) .ال1ابق ) سيدي 

البرنو�شي - الدار البيضاء 0600) 
الدار البيضاء املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551957

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEKBIOMED
فيانة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
وافالح جميع االالت ال1بية)-)توزيع)
-)تمتيل واعمال فيانة جميع االجهزة)
جميع) واستيراد  وبيع  راء) (- ال1بية)
االجهزة املرتب1ة بالق1اع ال1بي.)كراء)

كل األجهزة ال1بية).
العمليات) كل  عامة  بصصة  و 
واملنقوالت) والصناعية  التجارية 
العقارية واملالية املرتب1ة مباشرة او)
غعاله) املذكورة  األشياء) مباشرة  أير 
تعزز تحقيقها) غن  املحتمل  غو من  (،
مشاركة) غي  وكذلك  (، وت1ويرها)
بأي شكل) (، مباشرة) غو أير  مباشرة 
من األشكال)،)في الشركات التي تسعى)
لتحقيق غهداف مماثلة غو ذات فلة..
عنوان املقر االجتماعي):)مجموعة)
سيدي) (( .ال1ابق) (( جه) التقدم 
 (0600 البيضاء) الدار  (- البرنو�شي)

الدار البيضاء)املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: الواحد) عبد  مكاوي  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
الواحد) عبد  مكاوي  السيد 
املحمدي) الحي  (6 8 رقم) عنوانه)ا))

80000)اأادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الواحد) عبد  مكاوي  السيد 
املحمدي) الحي  (6 8 رقم) عنوانه)ا))

80000)اأادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم))66))8.
109I

FICOSAGE

 STE LABO OUAZANE
COULEUR SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FICOSAGE
 Rue(Lalla(Amina(Ville(Nouvelle
 Rce(Triangle(D›or 30000 Fes

Agdal ، 30000، fes(maroc
 STE LABO OUAZANE

COULEUR SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصصية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عالل ابن عبد هللا عمارة بن كيران 
رقم ) - 5)160 وزان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.151
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر) ((0(( يوليوز) (18 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 STE LABO الوحيد) الشريك  ذات 
 OUAZANE COULEUR SARL
درهم) (100.000 رغسمالها) مبلغ  (AU
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عالل)
ابن عبد هللا عمارة بن كيران رقم)) - 
5)160)وزان املغرب نتيجة ل):)ازمة)

اقتصادية.

شارع) ب  التصصية  مقر  حدد  و 
عالل ابن عبد هللا عمارة بن كيران)

رقم)) - 5)160)وزان املغرب.)
و عين:

السيد)ة))هشام العلمي الشنتوفي)
وعنوانه)ا))فيال) )زنقة أرناطة طريق)
اموزار)5)160)وزان املغرب كمصصي)

)ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (0( بتاريخ) بوزان  االبتدائية 

))0))تحت رقم)))0)/6 80.
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LGR CONSEILLE SARL AU

 RACHID MUSCULATION
S.D.M

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي3 شركة

LGR CONSEILLE SARL AU
 MAG SIS A QUARTIER

 BOUITKAN LKASBA TAHTANYA
 IMINTANOUTE ، 41050،
IMINTANOUTE MAROC

 RACHID MUSCULATION S.D.M
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكازة 

بحي الزاوية جماعة سيدي املختار 
شيشاوة. - 1050  شيشاوة املغرب 

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(165

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
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)
.RACHID MUSCULATION S.D.M
مشغل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الصالة الرياضية.
بيع لوازم وادوات الرياضة)

مصاوض
مكازة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املختار) سيدي  جماعة  الزاوية  بحي 
شيشاوة.)-)1050 )شيشاوة املغرب).

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد رشيد فكار):)1.000)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) فكار  رشيد  السيد 
املختار) سيدي  جماعة  الزاوية  حي 

شيشاوة)1050 )شيشاوة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) فكار  رشيد  السيد 
املختار) سيدي  جماعة  الزاوية  حي 

شيشاوة)1050 )شيشاوة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) بامنتانوت  االبتدائية 
أشت)))0))تحت رقم)))0)/05).
111I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

RYAD PARTNERS
إعالن متعدد القرارات

RYAD PARTNERS
شركة مساهمة مبس1ة

رغسمالها: 000.000. 9) درهم
مقرها االجتماعي: 16) شارع 

الزرق1وني، الدار البيضاء
 RC(n°185.429– IF(N°

 017696 
العام) الجمع  محضر  بموجب 
ماي) (1( بتاريخ) املنعقد  العادي 

)0))،)تقرر ما يلي:
كوثر) السيدة  استقالة  معاينة  (-
جوهراتي من مهامها كعضو مجل3)

بتاريخ) استقالتها  بعد  وذلك  االدارة 
)1غبريل)))0)؛

برادة،) يوسف  السيد  تعيين  (-
 05 بتاريخ) املزداد  الجنسية،) مغربي 
أشت1981،)القاطن بليساسصة،)حي)
-الدار) رقم) /1 ) زنقة6)) الليمون،)
(،BE7(6679 وطنيته رقم) البيضاء،)

بصصته عضو مجل3 إدارة جديد؛
كوثر) السيدة  استقالة  معاينة  (-

جوهراتي من مهامها كمديرة عامة؛
الشرايبي،) يحيى  السيد  تعيين  (-
والقاطن) (BE7 (856 وطنيته)
9)،شارع عبد) بإقامة غنافي،)فيال رقم)
الهادي بوطالب،)الحي الحسني الدار)

البيضاء،)بصصته مدير عام جديد.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
 8( 05( تحت عدد) بالدار البيضاء)

بتاريخ)09)أشت))0)).
ملخص قصد النشر

11(I

STE VILLA IKRAM SARL

VILLA IKRAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قصل التصصية

STE VILLA IKRAM SARL
مشروع تكمي افولكين فيال 18 

تاسيال الدشيرة انزكان ، 60)86، 
انزكان املغرب

VILLA IKRAM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : مشروع 
تكمي افولكين فيال 18 تاسيال 

الدشيرة انزكان - 60)86 انزكان 
املغرب.

قصل التصصية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(5509
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((0(( مارس) في) )) املؤرخ 
ذات) شركة  (VILLA IKRAM حل)
رغسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (10.000
افولكين) تكمي  مشروع  اإلجتماعي 
(- انزكان) الدشيرة  تاسيال  (18 فيال)

60)86)انزكان املغرب نتيجة لتوقف)

النشاط.

و عين:

العلمي) السني  سمير  السيد)ة))

افولكين) تكمي  مشروع  وعنوانه)ا))

انزكان) الدشيرة  تاسيال  (18 فيال)

)ة)) املغرب كمصصي) انزكان  (86(60

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

وفي مشروع) ((0(( مارس) بتاريخ) ))

تاسيال) (18 فيال) افولكين  تكمي 

انزكان) (86(60 (- انزكان) الدشيرة 

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) ((( بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

))0))تحت رقم)05)1.

11(I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

 SANLAM ASSET

MANAGEMENT MAROC
إعالن متعدد القرارات

 SANLAM ASSET

MANAGEMENT MAROC

شركة مساهمة

 درهم5.000.000 رغسمالها 

مقرها االجتماعي: 16) شارع 

الزرق1وني، الدار البيضاء

 RC(n° 242.763 – IF(N°

  0 (759(

اإلدارة) مجل3  محضر  بموجب 

املنعقد بتاريخ)9))مارس)))0)،)تقرر)

ما يلي:

-)معاينة إستقالة السيد إيمانويل)

ورئي3) كمتصرف  مهامه  من  برولي 

مجل3 اإلدارة وذلك بتاريخ)9))مارس)

))0)؛

الشرايبي،) يحيى  السيد  تعيين  (-

فبراير1981،) (17 بتاريخ) املزداد 

(،9 رقم) فيال  غنافي،) بإقامة  القاطن 

حي) بوطالب،) الهادي  عبد  شارع 

وطنيته رقم) الحسني الدار البيضاء،)

BE7 (856)كمتصرف جديد؛

الشرايبي،) يحيى  السيد  تعيين  (-
فبراير1981،) (17 بتاريخ) املزداد 
(،9 رقم) فيال  غنافي،) بإقامة  القاطن 
حي) بوطالب،) الهادي  عبد  شارع 
وطنيته رقم) الحسني الدار البيضاء،)
إدارة) مجل3  كرئي3  (BE7 (856

جديد؛
معاينة إستبدال املمثل الدائم) (-
يحيى) السيد  من  غسوران3  لسهام 
برادة،) يوسف  للسيد  الشرايبي 
 05 بتاريخ) املزداد  الجنسية،) مغربي 
ليساسصة،) ب  القاطن  يناير1981،)
رقم) /1   ((6 زنقة) اليمون،) حي 

 BE7(6679.(ووطنيته رقم
اإلدارة) مجل3  محضر  بموجب 
املنعقد بتاريخ) 1)غبريل)))0)،)تقرر)

ما يلي:
كوثر) السيدة  استقالة  معاينة  (-
جوهراتي من مهامها كعضو مجل3)
)1غبريل) االدارة ومديرة عامة بتاريخ)

))0)؛
الشرايبي،) يحيى  السيد  تعيين  (-
فبراير1981،) (17 بتاريخ) املزداد 
 9 رقم) غنافي،فيال  بئقامة  القاطن 
حي) بوطالب،) الهادي  عبد  ،شارع 
وطنيته رقم) الحسني الدار البيضاء،)
BE7 (856)بصصته مدير عام جديد.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
تحت عدد)  1 )8  بالدار البيضاء)

بتاريخ)10)أشت)))0).
ملخص قصد النشر

11 I

STE TADLA AFFAIRES SARLAU

NAZIMOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE TADLA AFFAIRES SARLAU
شارع محمد الخام3 رقم  1 

ال1ابق االول الشقة ) قصبة تادلة 
،  5)))، قصبة تادلة املغرب

NAZIMOR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصصية)
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وعنوان مقرها اإلجتماعي حي التقدم 
تجزئة البساتين رقم  1 قصبة تادلة 

50))) قصبة تادلة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.19(9

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) ((0(( ماي) ((0 في) املؤرخ 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
مبلغ) (NAZIMOR الوحيد) الشريك 
وعنوان) درهم  (100.000 رغسمالها)
التقدم تجزئة) مقرها اإلجتماعي حي 
تادلة) قصبة  رقم) 1) البساتين 
نتيجة) املغرب  تادلة  قصبة  ((((50
ل):)التش1يب الكامل لجميع غنش1ة)

الشركة.
حي) ب  التصصية  مقر  حدد  و 
 - رقم) 1  البساتين  تجزئة  التقدم 

50))))قصبة تادلة املغرب.)
و عين:

مرجان) ادري3  السيد)ة))
تجزئة) التقدم  حي  وعنوانه)ا))
قصبة) ((((50 رقم) 1  البساتين 

تادلة املغرب كمصصي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
التقدم) حي  (: بالتصصية) املتعلقة 
تجزئة البساتين رقم) 1)قصبة تادلة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) تادلة  بقصبة  االبتدائية 

يونيو)))0))تحت رقم)98.
115I

MOUKDIM CONSULTING

كازيت ترانس
إعالن متعدد القرارات

MOUKDIM CONSULTING
 BD(ZERKTOUNI 3EME  6

 ETAGE(APPT 6 46 BD
 ZERKTOUNI 3EME(ETAGE

 APPT 6، 20500، CASABLANCA
MAROC

كازيت تران3 »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: مركب 

املهدي زاوية شارع إميل زوال وزنقة 

شارلدوفيل ال1ابق األول - - 00)0) 

الدار البيصاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.97(77

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)7))يوليوز)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

السيدة) من  األسهم  تصويت  مايلي:)

نزهة حسام إلى السيد محمد ياسين)

السباعي واألنسة خولة السباي1ي

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تغيير وتوسيع البند رقم)16

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تحديث القانون األسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) بند 

السيدة) من  األسهم  تصويت  مايلي:)

السيد) إلى  سهم  حسام1000) نزهة 

سهم) (700 السباعي) ياسين  محمد 

00)سهم.) واألنسة خولة السباي1ي)

للرغسمال) الجديد  التقسيم  ليصبح 

:)السيدة) اإلجتماعي للشركة كما يلي)

السيد) غسهم.) (8000 حسام) نزهة 

سهم.) (1(00 محمد ياسين السباعي)

األنسة خولة السباي1ي)800)سهم.)

بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تغيير وتوسيع البند رقم)16 

بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

للشركة) األسا�شي  القانون  تحديث 

مقتضيات) تعديل  تم  لذلك  وتبعا 

النظام األسا�شي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)179 )8.

116I

CAM

ALTHENA MEDIA GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

CAM
 BD LA RESISTANCE (71

 MOHAMMEDIA
 MOHAMMEDIA، 28830،
MOHAMMEDIA MAROC

 ALTHENA MEDIA GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 71) 
الزنقة 17 الحسنية 1 - 8810) 

املحمدية املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(1(07

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((6
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALTHENA MEDIA GROUP
منتج) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

االفالم السينمائية
 (71 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 (8810  -  1 الحسنية) (17 الزنقة)

املحمدية املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: جهازي) جالل  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) جهازي  جالل  السيد 
 1 راي) غبو  إقامة  بويسيسو  زنقة  (1

البيضاء) الدار  ((8810 الجيروند)
املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) جهازي  جالل  السيد 
 1 راي) غبو  إقامة  بويسيسو  زنقة  (1
البيضاء) الدار  ((8810 الجيروند)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) باملحمدية  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)1578.
117I

STE TRAFISCO

WALEED HOUSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

STE TRAFISCO
شارع عبدهللا ابن الزبير مويلحا 

الجديدة )7) ، 000 )، الجديدة 
املغرب

WALEED HOUSE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 

شارع الحرية ال1ابق ) الشقة 5 
الداربيضاء - 0000) الداربيضاء 

املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55((95

 (( في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يوليوز)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WALEED HOUSE
االنعاش) (: أرض الشركة بإيجاز)

العقاري
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غعمال البناء)املتنوعة..
 10 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 5 الشقة) (( ال1ابق) الحرية  شارع 
الداربيضاء) ((0000 (- الداربيضاء)

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
مبلغ رغسمال الشركة:)000.000.) 

درهم،)مقسم كالتالي:
 (0.000 (: السيد عبدهللا الصاتحي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد عبدهللا الصاتحي عنوانه)ا))
 1 الشقة) باء) عمارة  نسيمة  اقامة 
الجديدة) (( 000 السصلي) ال1ابق 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدهللا الصاتحي عنوانه)ا))
 1 الشقة) باء) عمارة  نسيمة  اقامة 
الجديدة) (( 000 السصلي) ال1ابق 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)9 8))8.
118I

ائتمانية بوعرفة

 STE ENERGIE NOUVELLE
BOUARFA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قصل التصصية

ائتمانية بوعرفة
رقم9  زنقة الدار البيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 00)61، بوعرفة املغرب
 STE ENERGIE NOUVELLE

BOUARFA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 179 
شارع موالي عبد الحصيظ حي 

الوحدة - 00)61 بوعرفة املغرب.
قصل التصصية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.(09

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) ((0(( يوليوز) ((5 في) املؤرخ 
 STE ENERGIE NOUVELLE حل)
املسؤولية) ذات  شركة  (BOUARFA
 10.000 رغسمالها) مبلغ  املحدودة 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
شارع موالي عبد الحصيظ حي) (179
املغرب) بوعرفة  (61(00 (- الوحدة)
اهداف) تحقيق  لصعوبة  نتيجة 
الشركة والظروف الخافة للشركاء.

و عين:
عيساوي) ان3  السيد)ة))
 61(00 الوحدة) حي  ((0 وعنوانه)ا))
بوعرفة املغرب كمصصي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 179 وفي) ((0(( يوليوز) ((5 بتاريخ)
شارع موالي عبد الحصيظ حي الوحدة)

- 00)61)بوعرفة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) بتاريخ) 0) بصجيج  االبتدائية 

))0))تحت رقم)1)).
119I

ائتمانية بوعرفة

STE SALADJO MED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قصل التصصية

ائتمانية بوعرفة
رقم9  زنقة الدار البيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 00)61، بوعرفة املغرب

STE SALADJO MED شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 05 شارع 

املقاومة - 00)61 بوعرفة املغرب.
قصل التصصية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.8(5

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)0))يوليوز)))0))تقرر حل)
ذات) شركة  (STE SALADJO MED
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 رغسمالها) مبلغ  الوحيد 
 05 اإلجتماعي) درهم وعنوان مقرها 
بوعرفة) (61(00 (- املقاومة) شارع 
بسبب) الشركة  لحل  نتيجة  املغرب 

املنافسة وفعوبة التمويل.

و عين:
لدجوا) سعيدة  السيد)ة))
 61(00 الوحدة) حي  ((1 وعنوانه)ا))
بوعرفة املغرب كمصصي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)0))يوليوز)))0))وفي)05)شارع)

املقاومة)-)00)61)بوعرفة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (05 بتاريخ) بصجيج  االبتدائية 

))0))تحت رقم)))).
1(0I

GROUPE ABCE

SLAOUI AVICOLE »SLAVI«
فسخ عقد تسيير حر ألفل تجاري 

)األشخاص املعنويون)
فسخ عقد تسيير حر ألفل تجاري

SLAOUI(AVICOLE »SLAVI«
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
الكائن) الحي  عبد  سالوي  لشركة 
دوار بئر الثور) (: مقرها االجتماعي ب)
الجماعة القروية جاقمة دائرة أارا)
 (6100 (- برشيد) (- س1ات) جهة 
مارس) ((1 في) املؤرخ  املغرب  برشيد 

))0))تقرر مايلي:
فسخ عقد التسيير الحر لألفل) (
الثور) بئر  دوار  (: ب) الكائن  التجاري 
الجماعة القروية جاقمة دائرة أارا)
جهة س1ات)-)6100))برشيد املغرب)
سالوي) شركة  طرف  من  املوقع  (،
لألفل) مالكة  بصصتها  (: الحي) عبد 
 AVICULTURE AL التجاري وشركة)

OUAHAH)بصصتها مسيرة حرة.
1(1I

CAGECO

LIK OLIH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CAGECO
9) شارع محمد السادس عمارة ف) 
الرقم 10 الدار البيضاء ، 0500)، 

الدارالبيضاء املغرب
LIK OLIH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصصية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

الحرية ال1ابق الثالث شقة رقم 5 - 
0)01) الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 5 5 9
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)08)يوليوز)))0))تقرر حل)
 LIK شركة ذات املسؤولية املحدودة)
OLIH)مبلغ رغسمالها)100.000)درهم)
زنقة) (10 اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 
 -  5 الحرية ال1ابق الثالث شقة رقم)
املغرب نتيجة) الدارالبيضاء) ((01(0

ل):)غزمة اقتصادية.
10)زنقة) و حدد مقر التصصية ب)
 -  5 الحرية ال1ابق الثالث شقة رقم)

0)01))الدارالبيضاء)املغرب.)
و عين:

كلزيم) شرف  محمد  السيد)ة))
 85 عمارة) االزهر  تجزئة  وعنوانه)ا))
شقة)16)الولصة))0)0))الدارالبيضاء)

املغرب كمصصي))ة))للشركة.
مرزاق) ادري3  السيد)ة))
وعنوانه)ا))بلوك)59)رقم)8))منصور)
الدارالبيضاء) ((0600 البرنو�شي) ((

املغرب كمصصي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)988))8.
1((I

ائتمانية بوعرفة

 STE ID TASIFAWT SARL
AAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي3 شركة

ائتمانية بوعرفة
رقم9  زنقة الدار البيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 00)61، بوعرفة املغرب
 STE ID TASIFAWT SARL AAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

الجديد تالسينت - )5)61 تالسينت 

املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1097

 (8 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE ID(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TASIFAWT SARL AAU

مصوض) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

لتحويل األموال.

الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الجديد تالسينت)-))5)61)تالسينت)

املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: حياة) ليمان  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) حياة  ليمان  السيدة 

تالسينت) (61(5( الجديد) الحي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) حياة  ليمان  السيدة 

تالسينت) (61(5( الجديد) الحي 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (01 بتاريخ) بصجيج  االبتدائية 

))0))تحت رقم)))0)/19).

1((I

فيدكات

ADAM MEKANOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

فيدكات
) مكرر زنقة باستور املدينة 

الجديدة مكناس ، 50000، مكناس 
املغرب

ADAM MEKANOS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 106 
 BELLE(VUE 3 MAG 1 ET 2 RTE
EL(HAJEB - 50070 مكناس املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5((55
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)01)يناير)))0))تمت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنش1ة 

الحالي):
 Marchand( de( pièces( de

.rechange(automobile(en(gros
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يونيو) ((8 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

))0))تحت رقم)1  ).
1( I

ائتمانية بوعرفة

STE AYRARN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

ائتمانية بوعرفة
رقم9  زنقة الدار البيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 00)61، بوعرفة املغرب
STE AYRARN SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي )1 شار ع 
وجدة - )6110 بني تدجيت املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1091
 (5 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AYRARN SARL
غشغال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
مقاول إدارة) (_ واشغال اخرى) البناء)
غو) الصناعية  غو  التجارية  الخدمات 

الزراعية املدنية غو العسكرية.
عنوان املقر االجتماعي):))1)شار ع)

وجدة)-))6110)بني تدجيت املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: يوسف) اسماعيلي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
500)حصة) (: السيد غزوكاغ مريم)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
يوسف) اسماعيلي  السيد 
 5((0( قصر ارار كورامة) عنوانه)ا))

كورامة املغرب.
عنوانه)ا)) مريم  غوزكاغ  السيدة 
بني تدجيت) (6110( )1)شارع وجدة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
يوسف) اسماعيلي  السيد 
 5((0( قصر ارار كورامة) عنوانه)ا))

كورامة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((0 بتاريخ) بصجيج  االبتدائية 

))0))تحت رقم)10).
1(5I

STE AK MISSION SARL AU

STE NOBLE STONE IMMO-
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

STE AK MISSION SARL AU
6 شارع عالل بن عبد هللا رقم )1 

فاس ، 0000)، فاس املغرب
STE NOBLE STONE IMMO-

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 5) 
السعادة متجر رقم 1. فاس 0000) 

فاس املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5 159

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
))0))تم تعيين) )0)أشت) املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

الزوهري محمد كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (0( بتاريخ) بصاس  التجارية 

))0))تحت رقم)6)1 .

1(6I

مستامنة الرجاء)للمحاسبة

PARA AYMOHAN PHARM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

مستامنة الرجاء للمحاسبة
حي النجاة زنقة بني مالل رقم  ) ، 

550))، سوق السبت املغرب
 PARA AYMOHAN PHARM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال1ابق 
السصلي رقم 80 شارع الحسن التاني 
البرادية - )00)) الصقيه بن فالح 

املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
510(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (( 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 PARA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.AYMOHAN PHARM
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
وشبه) الصيدلية  املستلزمات 

الصيدلية.
ال1ابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
80)شارع الحسن التاني) السصلي رقم)
الصقيه بن فالح) (((00( (- البرادية)

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (0.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) ((00 (: السيد ايوب حرفي)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد ايوب حرفي عنوانه)ا))مركز)

بني عياط))65)))ازيالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حرفي  ايوب  السيد 
مركز بني عياط ازيالل))65)))ازيالل)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بن فالح  بالصقيه  االبتدائية 

19)يوليوز)))0))تحت رقم) 17.
1(7I

خبرة الشرق

KISBER INVEST
إعالن متعدد القرارات

خبرة الشرق
9  شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 
املدينة شقة رقم ) بركان 9  شارع 
البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 
شقة رقم ) بركان، 699، بركان 

املغرب
KISBER INVEST »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: دوار 
شراعة مداغ احصير بركان - 00))6 

بركان املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5987

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)9))يوليوز)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

من) الحصص  تصويت  مايلي:)

الحامل) برحلي  الوهاب  عبد  السيد 

الى) (FJ(81(5 للب1اقة الوطنية رقم)

السيدقسامي هشام الحامل للب1اقة)

NS808899(الوطنية رقم

على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 

استقالة املسير الحالي السيد) مايلي:)

عبد الوهاب برحلي الحامل للب1اقة)

 FJ(81(5(الوطنية رقم

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تحويل الشكل القانوني للشركة من)

الى) شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

ينص) الذي  (:6.7 رقم) بند 

من) الحصص  تصويت  مايلي:) على 

الحامل) برحلي  الوهاب  عبد  السيد 

الى) (FJ(81(5 للب1اقة الوطنية رقم)

السيدقسامي هشام الحامل للب1اقة)

NS808899(الوطنية رقم

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

استقالة املسير الحالي السيد) مايلي:)

عبد الوهاب برحلي الحامل للب1اقة)

 FJ(81(5(الوطنية رقم

بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تحويل الشكل القانوني للشركة من)

الى) شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (11 بتاريخ) ببركان  االبتدائية 

))0))تحت رقم)))0)/8  .

1(8I

 PERLA ROUTIERE SOCIETE A

 RESPONSABILITE LIMITEE D’ASSOCIE

UNIQUE

أناكوندا مين
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

غناكوندا مين شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

دوار اوالد الشليح العامر ثالثاء 
بوكدرة ، 6000 ، آسصي املغرب

غناكوندا مين شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 
الشليح العامر ثالثاء بوكدرة آسصي - 

6000  آسصي املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(055

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)غناكوندا)

مين.
غعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
استيراد) متنوعة،) والبناء) التشييد 
وتصدير،)استغالل املناجم استخراج)
الرمل والحجر ال1يني،)تأجير مواقف)

السيارات.
عنوان املقر االجتماعي):)دوار اوالد)
الشليح العامر ثالثاء)بوكدرة آسصي)-)

6000 )آسصي املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: بن ميرة) السيدة حسناء)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

السيدة حسناء)بن ميرة عنوانه)ا))
الشم3) قرية  الوحدة  طريق  (85

العليا آسصي)6000 )آسصي املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
بن مير عنوانه)ا)) السيدة حسناء)
الشم3) قرية  الوحدة  طريق  (85

العليا آسصي)6000 )آسصي املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (10 بتاريخ) بآسصي  االبتدائية 

))0))تحت رقم)1155.

1(9I

L(P CONSEIL

CARTILINO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

L(P CONSEIL
 RUE 09 N° 10 HAY(ADIL(CASA ،
20320، CASABLANCA(MAROC
CARTILINO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ))، شارع 

عقبة بن نافع الحي املحمدي - 
0))0) الدار البيضاء املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55(  1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (( 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CARTILINO
منعش) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عقاري.
(،(( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع عقبة بن نافع الحي املحمدي)-)

0))0))الدار البيضاء)املغرب.
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غجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: غيوب) ع1صاوي  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 (: خافي) القادر  عبد  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

غيوب عنوانه)ا)) السيد ع1صاوي 
غزيالل) (((000 غزيالل) السالم  حي 

املغرب.
السيد عبد القادر خافي عنوانه)ا))
0))0))الدار) 15)ح م) بلوك) ))رقم)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
غيوب عنوانه)ا)) السيد ع1صاوي 
غزيالل) (((000 غزيالل) السالم  حي 

املغرب
السيد عبد القادر خافي عنوانه)ا))
0))0))الدار) 15)ح م) بلوك) ))رقم)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)98) )8.
1(0I

FINCOSA MARRAKECH

SNET PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تصويت حصص

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخ1ابي اقامة 
رقية عمارة 180 بلوك B ال1ابق 

االول الشقة 7 ، 0000 ، مراكش 
املغرب

SNET PROMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة يمن 
اقامة الكورنيش رقم 10 ال1ابق 
الرابع رقم 11 - 90000 طنجة 

املغرب.

تصويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1(6 (1
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) ((0(( غبريل) ((6 في) املؤرخ 

املصادقة على):
نعمان) موالي  )ة)) السيد) تصويت 
حصة) (1.000 البلغيتي) الهاشيمي 
حصة) (1.000 غفل) من  اجتماعية 
لصائدة السيد))ة))هشام خالد بتاريخ)

6))غبريل)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أشت) (1( بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم) )565).

1(1I

FINCOSA MARRAKECH

SNET PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخ1ابي اقامة 
رقية عمارة 180 بلوك B ال1ابق 

االول الشقة 7 ، 0000 ، مراكش 
املغرب

SNET PROMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة يمن 
اقامة الكورنيش رقم 10 ال1ابق 
الرابع رقم 11 - 90000 طنجة 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1(6 (1

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم تعيين) ((0(( يونيو) ((( املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة))خالد)

هشام كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (1( بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم) )565).

1((I

FICOSAGE

STE BEST POULET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

FICOSAGE
 Rue(Lalla(Amina(Ville(Nouvelle
 Rce(Triangle(D›or 30000 Fes

Agdal ، 30000، fes(maroc
STE BEST POULET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي )1  

ال1ابق الثاني شقة   تجزئة جنات 
الزيتون 1 بنسودة - 0000) فاس 

املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5( (1

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((0(( أشت) (05 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
من) غي  درهم«) (7.000.000«
»000.000.))درهم«)إلى)»9.000.000 
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية غو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (11 بتاريخ) بصاس  التجارية 

))0))تحت رقم)))0)/)5) .
1((I

FIDUCIAIRE(FIDBOSS(Comptable(Agréé

M-SHARE JABRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable(Agréé

 appt 4 Lot(RIZANA ;
 RESIDENCE(LAHRECH(N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
M-SHARE JABRI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7) .ب 

رياض الزيتون - مكناس . - 50000 
مكناس املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
569 (

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((0
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.M-SHARE JABRI
منعش) (- (: أرض الشركة بإيجاز)

عقاري)
)-)غشغال البناء)وغشغال غخرى.

.ب) ((7 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 50000 (- (. مكناس) (- رياض الزيتون)

مكناس املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد سهيل جابري):)8)))حصة)

بقيمة)10)درهم للحصة).
السيد زكرياء)جابري):)8)))حصة)

بقيمة)10)درهم للحصة).
السيد محمد جابري):)8)))حصة)

بقيمة)10)درهم للحصة).
 167 (: جابري) ل1يصة  السيدة 

حصة بقيمة)10)درهم للحصة).
 119 (: جابري) حصصة  السيدة 

حصة بقيمة)10)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد سهيل جابري عنوانه)ا))7) 
مكناس) (50000 الزيتون) رياض  باء)

املغرب.
عنوانه)ا)) جابري  زكرياء) السيد 
رياض الزيتون) ب ال1ابق1) ((7 رقم)

الش1ر ب)50000)مكناس املغرب.
عنوانه)ا)) جابري  محمد  السيد 
 50000 الزيتون) رياض  باء) ((7 رقم)

مكناس املغرب.
السيدة ل1يصة جابري عنوانه)ا))
الزيتون) رياض  ب/ب  ((/(7 رقم)

50000)مكناس املغرب.
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السيدة حصصة جابري عنوانه)ا))
 70 رقم) يلوه  زنقة  االنبعاث  حي 

11000)سال املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سهيل جابري عنوانه)ا))7) 
مكناس) (50000 الزيتون) رياض  باء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (1( بتاريخ) بمكناس  التجارية 

))0))تحت رقم)5 9).
1( I

ديوان الخدمات

R.SHALMA-S
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

ديوان الخدمات
شارع محمد الخام3 رقم  9 سيدي 

قاسم ، 16000، سيدي قاسم 
املغرب

R.SHALMA-S شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
اعزيب النيهي جماعة سلصات 
زكوطة - 16000 سيدي قاسم 

املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(9( 7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (1(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.R.SHALMA-S
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
التجارة) بنايات-) او  مختلصة 

التصاوضية.
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اعزيب النيهي جماعة سلصات زكوطة)

- 16000)سيدي قاسم املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 600 (: بلحاجي) خديجة  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد نافر الرا�شي):)00 )حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

السيدة خديجة بلحاجي عنوانه)ا))
سلصات) جماعة  النيهي  اعزيب  دوار 
زكوطة)16000)سيدي قاسم املغرب.
عنوانه)ا)) الرا�شي  نافر  السيد 
سلصات) جماعة  النيهي  اعزيب  دوار 
زكوطة)16000)سيدي قاسم املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة خديجة بلحاجي عنوانه)ا))
سلصات) جماعة  النيهي  اعزيب  دوار 
زكوطة)16000)سيدي قاسم املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ)

أشت)))0))تحت رقم)198.
1(5I

ZAK OPTIQUE SARL AU

ZAK OPTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ZAK OPTIQUE SARL AU
 avenue(lalla(el(yacout(angle 61
 mustapha(el(maani(n 56 1er
 etg(centre(commercial(riad

 casablanca، 20000، casablanca
maroc

ZAK OPTIQUE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 61, شارع 

اللة الياقوت ، تقاطع مص1صى 
املعاني رقم 56 ال1ابق االول ، املركز 

التجاري الرياض - 0000) الدار 
البيضاء املغرب .

تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5(700(

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

))0))تم تحويل) )0)يونيو) املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

تقاطع) (، الياقوت) اللة  شارع  (,61«

ال1ابق) (56 رقم) املعاني  مص1صى 

(- الرياض) التجاري  املركز  (، االول)

إلى) (« املغرب) البيضاء) الدار  ((0000

»إقامة بالي) )محل تجاري رقم) 5)،)

تقاطع شارع يعقوب املنصور وزنقة)

الدار) ((0000 (- الياسمين بوسيجور)

البيضاء)املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)))0))تحت رقم)) 16).

1(6I

comptacontrole

LAF CARB SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

comptacontrole

مركز االعمال كاس1يا, شارع عبد 

الرحمان اليوسصي ال1ابق الثاني 
رقم 11 و)1 ، 90000، طنجة 

املغرب

LAF CARB SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 

موالي يوسف وبيغوناس تعاونية 

الصردوس,ال1ابق االول رقم )1 

مكتب رقم   - 90000 طنجة املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(975(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( ماي) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LAF (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CARB SARL AU

مح1ة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

ومواد) الوقود  بيع  (- الخدمات)

التشحيم.
زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تعاونية) وبيغوناس  يوسف  موالي 

 1( رقم) االول  الصردوس,ال1ابق 

مكتب رقم)  - 90000)طنجة املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: الزوبعي) السيدة كريمة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

السيدة كريمة الزوبعي عنوانه)ا))

 05 رقم) ا  زنقة  داوود  محمد  شارع 

000)9)ت1وان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة كريمة الزوبعي عنوانه)ا))

 05 رقم) ا  زنقة  داوود  محمد  شارع 

000)9)ت1وان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (1( بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)79 8.

1(7I

comptacontrole

GET CARB SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

comptacontrole

مركز االعمال كاس1يا, شارع عبد 

الرحمان اليوسصي ال1ابق الثاني 
رقم 11 و)1 ، 90000، طنجة 

املغرب
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GET CARB SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 

موالي يوسف وبيغوناس تعاونية 
الصردوس,ال1ابق االول رقم -)1

مكتب رقم ) - 90000 طنجة املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(9751

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( ماي) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 GET (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CARB SARL AU
مح1ة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
ومواد) الوقود  بيع  (- الخدمات)

التشحيم.
زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تعاونية) وبيغوناس  يوسف  موالي 
1(- رقم) االول  الصردوس,ال1ابق 
مكتب رقم)) - 90000)طنجة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: الزوبعي) السيدة كريمة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيدة كريمة الزوبعي عنوانه)ا))
 05 رقم) ا  زنقة  داوود  محمد  شارع 

000)9)ت1وان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة كريمة الزوبعي عنوانه)ا))
 05 رقم) ا  زنقة  داوود  محمد  شارع 

000)9)ت1وان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (1( بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)78 8.
1(8I

comptacontrole

BRH INVST SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

comptacontrole
مركز االعمال كاس1يا, شارع عبد 
الرحمان اليوسصي ال1ابق الثاني 
رقم 11 و)1 ، 90000، طنجة 

املغرب
BRH INVST SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 
موالي يوسف وبيغوناس تعاونية 
الصردوس,ال1ابق االول رقم )1 - 
مكتب ) - 90000 طنجة املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(9755

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( ماي) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BRH (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INVST SARL AU
مح1ة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
ومواد) الوقود  الخدمات-بيع 

التشحيم.
زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تعاونية) وبيغوناس  يوسف  موالي 
 -  1( رقم) االول  الصردوس,ال1ابق 

مكتب)) - 90000)طنجة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: الزوبعي) السيدة كريمة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

السيدة كريمة الزوبعي عنوانه)ا))
 05 رقم) ا  زنقة  داوود  محمد  شارع 

000)9)ت1وان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة كريمة الزوبعي عنوانه)ا))
 05 رقم) ا  زنقة  داوود  محمد  شارع 

000)9)ت1وان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (1( بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)80 8.
1(9I

مكتـــب حسابــات غكاديرفسك ش.)م.)م

FAD UNIVERS CLEAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكتـــب حسابــات غكاديرفسك ش. 
م. م

حي تمديد الزيتون رقم 56 تكوين 
اكادير ، 80000، اكادير املغرب

FAD UNIVERS CLEAN شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصصية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 1 
مركب )) تيليال رقم )) اكادير - 

80000 اكادير املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 11(5

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) ((0(( يونيو) ((( املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) (FAD UNIVERS CLEAN
وعنوان) درهم  (100.000 رغسمالها)
 (( مركب) (1 مقرها اإلجتماعي شارع)
تيليال رقم))))اكادير)-)80000)اكادير)

املغرب نتيجة ل):)وقف النشاط.
شارع) ب  التصصية  مقر  حدد  و 
(- اكادير) ((( تيليال رقم) ((( مركب) (1

80000)اكادير املغرب.)

و عين:
فاضيلي) سعد  السيد)ة))
 ((( رقم) اليغ  تجزئة  وعنوانه)ا))
اكادير)80000)اكادير املغرب كمصصي)

)ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (08 بتاريخ) باكادير  التجارية 

))0))تحت رقم))0 117.

1 0I

FISCAL(&(LEGAL(TEAM

تويو حبر شمال إفريقيا
إعالن متعدد القرارات

FISCAL & LEGAL(TEAM
 RUE(TAHA(HOUCINE 5EME (
 ETAGE(QUARTIER(GAUTHIER،
20060، CASABLANCA(MAROC
تويو حبر شمال إفريقيا »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: املن1قة 
الصناعية سابينو، تجزئة  68 
النوافر 7000) الدار البيضاء 

اململكة املغربية.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. (50(7

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)10)يونيو)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
مسير) -1إستقالة  رقم) قرار 
ينص) الذي  جديد:) مسير  وتعيين 
قبول) العام  الجمع  قرر  مايلي:) على 
من) تاني  تاداياسو  السيد  استقالة 
من) إعتباًرا  للشركة  كمسير  منصبه 
))0).10.06)ومنحه إبراء)ذمة كاملة)
مسير) تعيين  وتم  مشروطة.) وأير 
ضاميانوڢ) سماعيل  السيد  جديد 
(، من الجنسية البلغارية) (، هادزيف)
ومقيم في بلجيكا)،)مسيرا جديدا لصترة)
أير محددة)،)يقبل املهام املوكلة إليه.
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قرار رقم)-))استقالة عضو اللجنة)
جديد:) عضو  وتعيين  االستشارية 
الجمع) قرر  مايلي:) على  ينص  الذي 
السيد) طلب  على  املوافقة  العام 
وادا كوجي في االستقالة من منصبه)
كعضو في اللجنة االستشارية اعتباًرا)
))0).10.06.و قرر الجمع العام) من)
وفقا لألحكام النظامية تعيين عضو)
السيد) االستشارية  باللجنة  جديد 
،)وهو مواطن ياباني) هيرويوكي إي�شي)
قابلة) (، مقيم في طوكيو ملدة سنتين)

للتجديد تلقائيا لوالية ثانية.
تغيير ممثل الشريك) ((- قرار رقم)
على) ينص  الذي  للشركة:) الوحيد 
مايلي:)قرر الجمع العام تعيين ممثلين)
جدد للشريك الوحيد للشركة السيد)
الجنسية) من  (، تشاترجي) غفيك 
والسيد) بلجيكا  في  مقيم  (، الهندية)
تاداياسو تاني)،)من الجنسية اليابانية)

،)مقيم في بلجيكا.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
ينص) الذي  (: و15) رقم) 1) بند 
غعاله) القرارات  بعد  مايلي:) على 
،قرر الجمع العام تعديل املواد) 1 
قرر) كما  األسا�شي  النظام  من  و15)
الجمع العام تعديل النظام األسا�شي)

وتحديثه)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
(65(0- رقم) تحت  ((0(( أشت)

.8((981
1 1I

فيدو الصتح

FIVE STAR CARROSSERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

فيدو الصتح
9) زنقة 16 نونبر ساحة واد املخازن 

م.ج ، 0000)، فاس املغرب
FIVE STAR CARROSSERIE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 7 

تجزئة النماء بنسودة - 0000) فاس 
املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5 ( 9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((017 دجنبر) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 FIVE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STAR CARROSSERIE
أرض الشركة بإيجاز):)1))فباأة)

السيارات
)))افالح هياكل السيارات

اشغال) او  مختلصة  اشغال  (((
البناء.

 7 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تجزئة النماء)بنسودة)-)0000))فاس)

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة حورية البوسعداني):)00) 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 800 (: موساوي) عادل  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
البوسعداني) حورية  السيدة 
بالد الديوري عين) (( زنقة) عنوانه)ا))

العرو�شي)0000))فاس املغرب.
السيد عادل موساوي عنوانه)ا))
اثير) ابن  شارع  بني3  تجزئة  ((50

0000))فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عادل موساوي عنوانه)ا))
اثير) ابن  شارع  بني3  تجزئة  ((50

0000))فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بصاس بتاريخ))0)يناير)018) 

تحت رقم))1.
1 (I

ROMA CONSEIL

ELIO FASHION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

ROMA CONSEIL
 opération(boustane 2 imm
 A 5 éme(étage(n° 21 Av(llal
 el(fassi(marrakech، 40000،

MARRAKECH(maroc
ELIO FASHION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
فلس1ين فيال 11 الوحدة 5 الحي 

املحمدي - 0000  مراكش اململكة 
املغربية

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(6865

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (0(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ELIO (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.FASHION
أرض الشركة بإيجاز):)بيع األحذية)
واالكسسوارات) الجاهزة  واملالب3 

واملجوهرات.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الحي) (5 الوحدة) (11 فيال) فلس1ين 
اململكة) مراكش  ( 0000 (- املحمدي)

املغربية.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: يوسف) قربال  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) يوسف  قربال  السيد 
الشقة)   (E عمارة) نرج3  إقامة 
مراكش) ( 0000 شارع عالل الصا�شي)

اململكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) يوسف  قربال  السيد 
الشقة)   (E عمارة) نرج3  إقامة 
مراكش) ( 0000 شارع عالل الصا�شي)

اململكة املغربية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) ((7 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))0))تحت رقم)6865)1.

1 (I

موثق

SOCIETE FONCIERE BADR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�شي للشركة

موثق
اقامة القصر عمارة د, زاوية 
شارع يعقوب املنصور وشارع 

أاندي الدالرالبيظاء ، 70)0)، 
الدارالبيظاء املغرب

 SOCIETE FONCIERE BADR
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: : زنقة 

بن أازي، اقامة طرفاية، ال1ابق ) 
15500 الرباط املغرب.

»مالءمة النظام األسا�شي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. (891
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)5))يناير)))0)
األسا�شي) النظام  مالءمة  تقرر 
(« القانون:) مقتضيات  مع  للشركة 

» SOCIETE FONCIERE BADR
الشركة العقارية بدر

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
ذات شريك وحيد)

رغسمالها)7.000.000)درهم
أازي،) بن  زنقة  االجتماعي:) املقر 

اقامة طرفاية،)ال1ابق))،)الرباط
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السجل التجاري:)891) 
حصص) تصويت  عن  إعالن 

اجتماعية
تلقاه) رسمي  عقد  بمقت�شى  (-I
موثق) الكتاني،) العرب  عز  األستاذ 
يناير) ((5 بتاريخ) البيضاء٬) بالدار 
بتاريخ) ))0))مسجل بالدار البيضاء)

 0)فبراير)))0) ٬)تم ما يلي):
 (70.000( تصويت سبعون غلف) (-
االنتصاع) حق  من  اجتماعية  حصة 
عائدة للسيدة أزالن العلوي تملكها)
(« الشركة العقارية بدر) (« في شركة)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
عبد) السيد  لصائدة  وحيد  شريك 

الهادي علمي سريصي.
لشركة) القانوني  الشكل  تغيير  (-
»)من شركة) الشركة العقارية بدر) («
ذات مسؤولية محدودة ذات شريك)
مسؤولية) ذات  شركة  الى  وحيد 

محدودة.
تعيين السيد عبد الهادي علمي) (-

سريصي كمسير للشركة.
العلوي) أزالن  السيدة  وتعيين  (-

كمشاركة في تسيير الشركة.
تلقاه) رسمي  عقد  بمقت�شى  (-II
موثق) الكتاني،) العرب  عز  األستاذ 
يناير) ((5 بتاريخ) البيضاء٬) بالدار 
بتاريخ) ))0))مسجل بالدار البيضاء)
قرر السيد عبد) (٬  (0(( فبراير) (0 
الهادي علمي سريصي والسيدة أزالن)
األسا�شي) القانون  تعديل  العلوي 
(« بدر) العقارية  الشركة  (« لشركة)

شركة ذات مسؤولية محدودة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (0( بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))0))تحت رقم))695)1.

1  I

SAGASUD

SUSHIKOM
إعالن متعدد القرارات

SAGASUD
شارع االمير موالي عبد هللا رقم )) 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

SUSHIKOM »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: حي 
الوحدة 01 زنقة غفيلة رقم 06 
العيون - 70000 العيون املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. ((01
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)09)أشت)))0)
تم اتخاذ القرارات التالية:)

ينص) الذي  و)0:) (01 رقم) قرار 
على مايلي:)01)تصويت الحصص و)0 

تعيير مسير ثاني للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
الذي) (:0( وبند) (01 بند رقم بند)
 500 تصوييت) (01 مايلي:) على  ينص 
الى) تميم  السيدة:ايمان  من  حصة 
 0( بند) السيد:عبد العالي اعكيريش.)
اعكيريش) العالي  السيد:عبد  تعيين 

مسير ثاني للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
11)أشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

))0))تحت رقم)))0)/95 ).
1 5I

ديوان الخدمات

STE RIADI MULTISERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

ديوان الخدمات
شارع محمد الخام3 رقم  9 سيدي 

قاسم ، 16000، سيدي قاسم 
املغرب

 STE RIADI MULTISERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
سالطنة الواد زيرارة - 16000 

سيدي قاسم املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(9((7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (07
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RIADI MULTISERVICES
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
مختلصة او بنايات-تنظيم التظاهرات-

ممون الحصالت.
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
سالطنة الواد زيرارة)-)16000)سيدي)

قاسم املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: الريا�شي) توفيق  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد توفيق الريا�شي عنوانه)ا))
 16000 زيرارة) الواد  سالطنة  دوار 

سيدي قاسم املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد توفيق الريا�شي عنوانه)ا))
 16000 زيرارة) الواد  سالطنة  دوار 

سيدي قاسم املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 0( االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ)

أشت)))0))تحت رقم)186.
1 6I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

شركة إيموبيليير فسيح
إعالن متعدد القرارات

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شارع محمد الخام3 وشارع 
ابن كثير إقامة دوس مارس رقم    ، 

90000، طنجة املغرب

شركة إيموبيليير فسيح »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 7) شارع 
خالد بن الوليد - 000)9 ت1وان 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(077

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)17)يونيو)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الحصص) ترقيم  على  املصادقة 

االجتماعية من)1)إلى)500
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
الشريك) محل  جدد  شركاء) إحالل 
بشير،) ابن  الرحمان  عبد  املتوفى 
ويتعلق األمر بالسيد عبد السالم ابن)
بشير,)خديجة شرودة,)نورالدين ابن)
,محمد عالء) ,حسام ابن بشير) بشير)

ابن بشير
على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 
محل) جدد  شركاء) إحالل  مايلي:)
ابن) السالم  عبد  املتوفى  الشريك 
محمد) بالسيد  األمر  ويتعلق  بشير،)
ابن بشير-مص1صى ابن بشير-حليمة)
ابن بشير-نزهة ابن بشير-)نعيمة ابن)
بشير-نور الدين ابن بشير-حسام ابن)

بشير-)محمد عالء)ابن بشير
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
درهم) (500.000 الشركة:) رغسمال 
اجتماعية) حصة  (500 من) مكون 
موزعة) للحصة  درهم  (1000 بقيمة)
بشير) 1)  ابن  محمد  يلي:) كما 
و 50/ 1166  اجتماعية  حصة 
الشياع) على  حصص  (( غفل) من 
على) حصص  (( غفل) من  و6/ 5)
بشير) 6  ابن  مص1صى  (- الشياع)
و 50/ 1166  اجتماعية  حصة 
الشياع) على  حصص  (( غفل) من 
على) حصص  (( غفل) من  و6/ 5)
 (7 بشير) ابن  الدين  نور  (- الشياع)
و085)/ 1166  اجتماعية  حصة 
الشياع) على  حصص  (( غفل) من 
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على) حصص  (( غفل) من  (5 /11

الشياع)-)حسام ابن بشير)7))حصة)

اجتماعية و085)/ 1166)من غفل)

 5 /11 الشياع) على  حصص  ((

الشياع) على  حصص  (( غفل) من 

حصة) ((7 بشير) ابن  عالء) محمد  (-

اجتماعية و085)/ 1166)من غفل)

من) (5 /11 الشياع) حصص على  ((

(– الشياع) على  حصص  (( غفل)

حليمة ابن بشير))))حصة اجتماعية)

حصص) (( من غفل) و)5)/ 1166)

 ( غفل) من  و)/ 5) الشياع  على 

حصص على الشياع)-)نزهة ابن بشير)

حصة اجتماعية و)5)/ 1166  (((

الشياع) على  حصص  (( غفل) من 

على) حصص  (( غفل) من  و)/ 5)

)))حصة) -)نعيمة ابن بشير) الشياع)

غفل) من  و)5)/ 1166) اجتماعية 

و)/ 5  الشياع  على  حصص  ((

(- الشياع) حصص على  (( من غفل)

خديجة شرودة)10)حصة اجتماعية)

و 1166 /5 6))من غفل)))حصص)

على الشياع

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (11 االبتدائية بت1وان بتاريخ)

))0))تحت رقم)))17.

1 7I

STE CAC CONSEIL

ESPRITAJ TRAVAUX DIVERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

STE CAC CONSEIL

 N°19 BLOC(J5 CITE(DAKHLA

 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC

 ESPRITAJ TRAVAUX DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة ) 

رقم )5 حي العرب ازرو ايت ملول - 

86150 ايت ملول املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(6615

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) ((9

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ESPRITAJ TRAVAUX DIVERS

أرض الشركة بإيجاز):)-)بيع غجهزة)

ومستلزمات الحاسوب واملعلوميات

-)اشغال البناء)واشغال متنوعة

-)التجارة

عنوان املقر االجتماعي):)مجموعة)

))رقم))5)حي العرب ازرو ايت ملول)-)

86150)ايت ملول املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: الهزام) عائشة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

الهزام عنوانه)ا)) عائشة  السيدة 

حي العرب ازرو) (5( رقم) (( مجموعة)

ايت ملول)86150)ايت ملول املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الهزام عنوانه)ا)) عائشة  السيدة 

حي العرب ازرو) (5( رقم) (( مجموعة)

ايت ملول)86150)ايت ملول املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((9 االبتدائية بانزكان بتاريخ)

))0))تحت رقم))7 1.

1 8I

SOCIETE FICOMAN

SOCIETE MARGINOX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قصل التصصية

SOCIETE FICOMAN

 RUE SAFI REIDANCE AIDA

 APPT 7 2 ET(E(ETAGE( VN(

 meknes، 50000، Meknes

MAROC

SOCIETE MARGINOX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 96 

مرجان 1 الش1ر ) - 50000 مكناس 

املغرب.

قصل التصصية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(660(

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((0(( يونيو) ((0 املؤرخ في)

SOCIETE MARGINOX)شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 رغسمالها) مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم)

 50000  -  ( الش1ر) (1 مرجان) (96

لجائحة) نتيجة  املغرب  مكناس 

كورونا.

و عين:

السيد)ة))عدنان جلد وعنوانه)ا))

 50000 ( الش1ر) (1 96)مرجان) رقم)

مكناس املغرب كمصصي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 96 وفي رقم) ((0(( يونيو) ((0 بتاريخ)

مرجان)1)الش1ر)) - 50000)مكناس)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (09 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

))0))تحت رقم)8)6.

1 9I

malartci

STE GROUPE MECON SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قصل التصصية

malartci
 bd(abdelkrim(al(khattabi(imm

 assalam 2eme(etage(BENI
 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL

MAROC
 STE GROUPE MECON SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : مقيم 
لدى الوردي عبد الكريم الكائن 
ب )6) الزاوية بين شارع محمد 

الخام3 وشارع الحسن الثاني بني 
مالل مقيم لدى الوردي عبد الكريم 

الكائن ب )6) الزاوية بين شارع 
محمد الخام3 وشارع الحسن 

الثاني بني مالل 000)) بني مالل 
املغرب.

قصل التصصية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.96(9
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في) 1)يوليوز)))0))تقرر حل)
 STE GROUPE MECON SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوان) درهم  (90.000 رغسمالها)
مقرها اإلجتماعي مقيم لدى الوردي)
الزاوية) ((6( الكائن ب) الكريم  عبد 
وشارع) الخام3  محمد  شارع  بين 
الثاني بني مالل مقيم لدى) الحسن 
 (6( الوردي عبد الكريم الكائن ب)
الخام3) محمد  شارع  بين  الزاوية 
مالل) بني  الثاني  الحسن  وشارع 
000)))بني مالل املغرب نتيجة لحل)

مسبق للشركة.
و عين:

بوكماز) نايت  يوسف  السيد)ة))
زنقة) السرحاني  عسصت  وعنوانه)ا))
بني) (((000 بني مالل) ((( الرقم) (01

مالل املغرب كمصصي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 (6( وفي) ((0(( يوليوز) بتاريخ) 1)
الخام3) محمد  شارع  بين  الزاوية 
(- مالل) بني  الثاني  الحسن  وشارع 

000)))بني مالل املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ)09)أشت)

))0))تحت رقم))76.

150I

malartci

 STE TECNO BALL-TRAP
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قصل التصصية

malartci
 bd(abdelkrim(al(khattabi(imm

 assalam 2eme(etage(BENI
 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL

MAROC
 STE TECNO BALL-TRAP SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : مقيم 
لدى 97) شارع محمد الخام3 

ال1ابق الرابع بني مالل - 000)) بني 
مالل املغرب.
قصل التصصية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.567(

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر) ((0(( يوليوز) في) 1) املؤرخ 
 STE TECNO BALL-TRAP حل)
مسؤولية) ذات  شركة  (SARL AU
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رغسمالها)
 (97 لدى) مقيم  اإلجتماعي  مقرها 
شارع محمد الخام3 ال1ابق الرابع)
بني مالل املغرب) (((000 (- بني مالل)

نتيجة لحل مسبق للشركة.
و عين:

السيد)ة))فالح عجيل وعنوانه)ا))
دوار اوالد حمادي البزازة اوالد يعيش)
املغرب) مالل  بني  (((000 مالل) بني 

كمصصي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 (97 وفي) ((0(( يوليوز) بتاريخ) 1)
شارع محمد الخام3 ال1ابق الرابع)

بني مالل)-)000)))بني مالل املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ)09)أشت)

))0))تحت رقم))76.
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ORCOM FIDUS CONSULTING

ABC STAFF SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

ORCOM FIDUS CONSULTING
 AVENUE(GHANDY(LOT(H 254
 APP 01 CITE(DAKHLA(AGADIR

 AGADIR، 80000، AGADIR
MAROC

ABC STAFF SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة )1 
عمارة 7  السعادة ال1ابق ) الحي 
املحمدي اكادير - 80000 اكادير 

املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5((85
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (1(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ABC (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. STAFF SARL
تنظيم) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

وادارة املوارد البشرية
التكوين املنهي.

 1( :)شقة) عنوان املقر االجتماعي)
الحي) (( ال1ابق) السعادة  ( 7 عمارة)
اكادير) (80000 (- اكادير) املحمدي 

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 50.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد رويبرت االن سيجير):)50) 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

حصة) ((50 (: نادية) السيدة اكنا 
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

سيجير) االن  رويبرت  السيد 
مرينا) ((0 عمارة) (( شقة) عنوانه)ا))

اكادير)80000)اكادير املغرب.
عنوانه)ا)) نادية  اكنا  السيدة 
18)شارع سيدي علي كويجان) الرقم)
تلبرجت اكادير)80000)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة خديجة عصيصي عنوانه)ا))
حي ادرار دار السعادة عمارة)17)شقة)
اكادير) (80000 اكادير) تيكيوين  (51

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (08 بتاريخ) باكادير  التجارية 

))0))تحت رقم)117165.
15(I

PRESTACOMPTA

ROZA MAJD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

PRESTACOMPTA
ال1ابق األول ,تجزئة املسيرة رقم 
 CHICHAOUA، 70), شيشاوة

1000 ، شيشاوة املغرب
ROZA MAJD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

الرحاحلة اوالد املومنة شيشاوة - 
1000  شيشاوة املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(155

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (05
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ROZA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MAJD

أرض الشركة بإيجاز):)-1تصقي3)

بيض الدجاج

-)مزارع الدواجن.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- شيشاوة) املومنة  اوالد  الرحاحلة 

1000 )شيشاوة املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: امجاد) حورية  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1000 (: امجاد) حورية  السيدة  (

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

امجاد عنوانه)ا)) السيدة حورية 

شيشاوة) املختار  سيدي  الزاوية  حي 

1000 )شيشاوة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

امجاد عنوانه)ا)) السيدة حورية 

شيشاوة) املختار  سيدي  الزاوية  حي 

1000 )شيشاوة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 0( بتاريخ) بامنتانوت  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)))0)/95).

15(I

COFISCOM

SOCIETE AIT BENSAID
إعالن متعدد القرارات

COFISCOM

 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

SOCIETE AIT BENSAID »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 8 زنقة 

)5  حي الزالقة - 00))6 بركان 

املغرب.
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»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.7 7

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في))0)أشت)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

رفع) االسثثنائي  العام  الجمع  قرر 

 (.000.000 من) الشركة  راسمال 

وذلك باضافة) ( .000.000 درهم الى)

بقيمة) اجتماعية  حصة  (10.000

100)درهم للحصة عبر اجراء)مقافة)

املقدار) املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة)

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

قرر الجمع العام االسثثنائي تقليص)

نشاط الشركة وذلك بحذف نشاط)

االحتصاظ) والتصديرمع  االستيراد 

غشغال) مقاول  الرئي�شي  النشاط  ب 

البناء)وغشغال مختلصة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

نشاط الشركة):)مقاول اشغال البناء)

وغشغال مختلصة

على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 

عبد) لعليد  بن  املساهمات:) مايلي:)

لعليد) درهم،بن  العالي:00.000 .))

امحمد:)00.000).1)درهم،)بن لعليد)

يوسف:00.000 )درهم

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

  .000.000 الشركة:هو) رغسمال 

حصة) ( 0.000 الى) مقسمة  درهم 

اجتماعية بقيمة)100)درهم مقسمة)

عبد) لعليد  بن  كالتالي:) الشركاء) بين 

لعليد) ،بن  حصة) العالي:000. ))

لعليد) بن  حصة،) امحمد:000.)1)

يوسف:000. )حصة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (1( بتاريخ) ببركان  االبتدائية 

))0))تحت رقم)9  .

15 I

MH COMPTA

 S. O. F HARRAK TRANS
SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي3 شركة

MH COMPTA
ملتقى شارع تدأين وسيد ق1ب 
اقامة تدأين ال1ابق االول رقم ) 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب
 S. O. F(HARRAK(TRANS(SARL
A.U شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي البرانص 
تجزئة فضيلة زنقة الشهيد محمد 
الحبيب رقم 70 - 90000 طنحة 

املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(8987

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (1(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 S. O. F(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. HARRAK TRANS SARL A.U
نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

العمال)
والدولي) الوطني  ال1رقي  النقل 

للبضائغ)
ونقل) واملدر�شي  السياحي  النقل 

املسافرين
البرانص) (: عنوان املقر االجتماعي)
محمد) الشهيد  زنقة  فضيلة  تجزئة 
طنحة) (90000  -  70 رقم) الحبيب 

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 50.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: فردوس) الحراق  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

السيدة الحراق فردوس عنوانه)ا))
زنقة) فضيلة  تجزئة  (1 البرانص)
 70 رقم) الحبيب  محمد  الشهيد 

90000)طنحة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الحراق فردوس عنوانه)ا))
زنقة) فضيلة  تجزئة  (1 البرانص)
 70 رقم) الحبيب  محمد  الشهيد 

90000)طنحة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (08 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)7181.
155I

FISCAL(&(LEGAL(TEAM

إكسبيرتيم
إعالن متعدد القرارات

FISCAL & LEGAL(TEAM
 RUE(TAHA(HOUCINE 5EME (
 ETAGE(QUARTIER(GAUTHIER،
20060، CASABLANCA(MAROC
إكسبيرتيم »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: )1 محج 

غوكالبتوس البيسا ، بوسكورة. 
النوافر 7000) الدار البيضاء 

اململكة املغربية.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(5(605

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)10)يونيو)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
نشاط) ستمرار  (1- رقم) قرار 
الشركة:)الذي ينص على مايلي:)الحظ)
وضع) غن  االستثنائي  العام  الجمع 
 (1/ ( ربع) من  غقل  الشركة  فافي 
الرغس املال اإلجمالي.)وتقرر موافلة)
الشركة) وبعدم حل  الشركة  نشاط 

رأم الخسائر املسجلة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)-:)الذي ينص على مايلي:)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
(660 - رقم) تحت  ((0(( أشت)

.8((9(1

156I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

BOCAMADA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املوحدين تجزئة االميرة 
ال1ابق االول رقم )0،الصنيدق ، 

100)9، الصنيدق املغرب
BOCAMADA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

مراكش اقامة الوئام ال1ابق االر�شي 
رقم )0 - 90000 طنجة املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(9677
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOCAMADA
مشغل) (- (: أرض الشركة بإيجاز)

م1عم
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
مراكش اقامة الوئام ال1ابق االر�شي)

رقم))0 - 90000)طنجة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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الصغير) الدبدي  محمد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (800 (:

للحصة.
السيد نادر الدبدي الصغير):)00) 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
الصغير) الدبدي  محمد  السيد 
عنوانه)ا))حي راس لوطا شارع محمد)
الصنيدق) (9(100 167 السادس رقم)

املغرب.
الصغير) الدبدي  نادر  السيد 
عنوانه)ا))حي راس لوطا شارع محمد)
الصنيدق) (9(100 167 السادس رقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الشاعر  حسن  السيد 
118)اقامة زيد شارع موالي عبد هللا)
طنجة) (90000   5 رقم) (7 ال1ابق)

املغرب
البقالي) الهيشو  نبيل  السيد 
عنوانه)ا))حي باب سبتة شارع)))رقم)
الثاني) ال1ابق  رقم) 6) (18 زنقة) ((

100)9)الصنيدق املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (10 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)68 56).
157I

INFOPLUME

PRESSE.MJ.2B
إعالن متعدد القرارات

INFOPLUME
9 1 شارع محمد الخام3 اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 
املغرب

PRESSE.MJ.(B »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: 
طنجة،شارع الزرق1وني، 

االقامة،))،ال1ابق االول الشقة 
،9) 9) شارع عمرو بن العاص 

،ال1ابق الثالث الرقم 6)،طنجة 
90000 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.115 (5

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)6))يوليوز)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تصويت حصص الشركة)

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

استقالة مسير الشركة وتعيين مسير)

جديد)

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تصويض االمضاء)

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

تغير في طبيعة القانونية للشركة)

قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تحديث القانون االسا�شي للشركة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

الذي ينص على) (:7  -  6 بند رقم)

تصويت حصة الشريك السيد) مايلي:)

500حصة) مراد بنتومي التي تقدر ب)

لصائدة) للحصة،) درهم  (100 بقيمة)

السيدة فرح عمار التي تصبح املالكة)

الشركة) حصص  لجميع  الوحيدة 

والتي تقدر ب)1000)حصة اجتماعية)

بقيمة)100)درهم للحصة.

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

بنتومي) مراد  السيد  استقالة  مايلي:)

للشركة،) السابق  املسير  بصصته 

وتعيين السيدة فرح عمار باعتبارها)

القانونية) واملمثلة  الوحيدة  املسيرة 

للشركة).

على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 

باالمضاء) مقيدة  الشركة  مايلي:)

الحاملة) عمار  فرح  للسيدة  الوحيد 

.18EE70170(لجواز السصر رقم

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

للشركة) القانونية  طبيعة  في  التغير 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة)

الى شركة ذات املسؤولية املحدودة)

ذات الشريك الوحيد)

بند رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين القانون االسا�شي للشركة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (09 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 
))0))تحت رقم)1) 56)- - 00)8.
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GRIMALDI HM SERVICE

GRIMALDI HM SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

GRIMALDI HM SERVICE
رقم 58 تجزئة السالم مجاط 

مكناس ، 50000، مجاط املغرب
GRIMALDI HM SERVICE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 58 

تجزئة السالم مجاط مكناس مجاط 
50000 مجاط املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5688(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) ((0
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GRIMALDI HM SERVICE
استغالل) (: أرض الشركة بإيجاز)

واستتمار املقالع.
 58 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
تجزئة السالم مجاط مكناس مجاط)

50000)مجاط املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) لحرش  محمد  السيد 
 6(000 نصار) بني  املسجد  حي 

الناظور املغرب.
السيد عبد الحكيم بن غحمادي)
تجزئة) (( شقة) (18 عمارة) عنوانه)ا))

 50000 االسماعيلية) رياض  طه 
مجاط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) لحرش  محمد  السيد 
 6(000 انصار) بني  املسجد  حي 

الناظور املغرب
السيد عبد الحكيم بن احمادي)
عنوانه)ا))عمارة)18)شقة))تجزئة طه)
مجاط) (50000 االسماعيلية) رياض 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (05 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

))0))تحت رقم)876).

159I

VALUE-SERVICES

LOGIC OVERSEAS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

VALUE-SERVICES
 AVENUE(ASSALAM, IMM(CBC

 30, 6éme(ETAGE(N° 30 ، 90000،
TANGER MAROC

LOGIC OVERSEAS SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املن1قة 
 71A-  الصناعية قصر املجاز، جزء
من الق1عة 71، جهة فحص انجرة 

- 6)0 9 طنجة املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(9701
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LOGIC(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.OVERSEAS SARL
النقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

والتخزين.
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املن1قة) (: عنوان املقر االجتماعي)
 71A- (الصناعية قصر املجاز،)جزء
من الق1عة)71،)جهة فحص انجرة)-)

6)0 9)طنجة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:) رغسمال  مبلغ 

0),8)105.8)درهم،)مقسم كالتالي:
 50 (: اندرياني) بول  اريك  السيد 
درهم) (5(.91 ,10 بقيمة) حصة 

للحصة).
(: اندرياني) لوي3  سيرج  السيد 
درهم) (5(.91 ,10 بقيمة) حصة  (50

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
اندرياني) بول  اريك  السيد 
قن1رة بالندان شاطئ) ((0 عنوانه)ا))
بوزنيقة) (1(100 املنصورية) التالل 

املغرب.
اندرياني) لوي3  سيرج  السيد 
 1 درج) الخضراء) املدينة  عنوانه)ا))
 (718( بوسكورة) شقة) ) (1 طابق)

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
اندرياني) بول  اريك  السيد 
قن1رة بالندان شاطئ) ((0 عنوانه)ا))
بوزنيقة) (1(100 املنصورية) التالل 

املغرب
اندرياني) لوي3  سيرج  السيد 
 1 درج) الخضراء) املدينة  عنوانه)ا))
 (718( بوسكورة) شقة) ) (1 طابق)

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (11 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)86 56).
160I

AGS CONSEIL

LES CRISTAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

AGS CONSEIL
 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC
LES CRISTAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 0) شارع 

خالد ابن الوليد عين السبع - 
0000) الدارالبيضاء املغرب.

تصويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.10788(
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(( يونيو) (0( في) املؤرخ 

املصادقة على):
تصويت السيد))ة))لحسن اساكور)
09.000))حصة اجتماعية من غفل)
1.600.000)حصة لصائدة السيد))ة))
يونيو) (0( بتاريخ) غنصست  الحسنى 

.(0((
سعيد) ورثة  )ة)) السيد) تصويت 
اجتماعية) حصة  ((09.000 اساكور)
حصة لصائدة) (1.600.000 من غفل)
السيد))ة))اإلفالح غنصست بتاريخ))0 

يونيو)))0).
تصويت السيد))ة))ابراهيم اساكور)
09.000))حصة اجتماعية من غفل)
1.600.000)حصة لصائدة السيد))ة))
املداد غنصست بتاريخ))0)يونيو)))0).
اسكور) احمد  )ة)) السيد) تصويت 
09.000))حصة اجتماعية من غفل)
السيد) لصائدة  حصة  (1.600.000
يونيو) (0( بتاريخ) غنصست  تداول  )ة))

.(0((
لحسن اسكور) )ة)) تصويت السيد)
09.000))حصة اجتماعية من غفل)
السيد) لصائدة  حصة  (1.600.000
يونيو) (0( خلف هولدينغ بتاريخ) )ة))

.(0((
محمد غسكور) )ة)) تصويت السيد)
09.000))حصة اجتماعية من غفل)
1.600.000)حصة لصائدة السيد))ة))
يونيو) (0( بتاريخ) هولدينغ  مداسك 

.(0((
تصويت السيد))ة))لحوسين غسكور)
500. 10)حصة اجتماعية من غفل)
السيد) لصائدة  حصة  (1.600.000
)0)يونيو) )ة))مصباح غنصست بتاريخ)

.(0((

احمد اساكور) )ة)) تصويت السيد)

09.000))حصة اجتماعية من غفل)

1.600.000)حصة لصائدة السيد))ة))

تيسير غنصست بتاريخ))0)يونيو)))0).

رشيد) موالي  )ة)) السيد) تصويت 

اجتماعية) حصة  (((.500 اساكور)

حصة لصائدة) (1.600.000 من غفل)

 0( غنصست بتاريخ) ضياء) )ة)) السيد)

يونيو)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 05 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)6)7))8.

161I

AGS CONSEIL

LES CRISTAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

AGS CONSEIL

 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC

LES CRISTAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 0) شارع 

خالد ابن الوليد عين السبع - 

0000) الدارالبيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.10788(

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) ((0(( يونيو) (0( املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

لحسن غسكور وموالي رشيد غساكور)

كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)6)7))8.

16(I

AGS CONSEIL

AFTAS CONSTRUCTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

AGS CONSEIL

 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC

AFTAS CONSTRUCTIONS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5)5 شارع 

الصداء - 0000) الدارالبيضاء 

املغرب.

تصويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.91((9

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(( يونيو) (0( في) املؤرخ 

املصادقة على):

تصويت السيد))ة))لحسن اساكور)

8.719)1)حصة اجتماعية من غفل)

)ة)) السيد) لصائدة  حصة  (870.000

يونيو) (0( بتاريخ) غنصست  الحسنى 

.(0((

سعيد) ورثة  )ة)) السيد) تصويت 

اجتماعية) حصة  (1(8.719 اساكور)

لصائدة) حصة  (870.000 غفل) من 

السيد))ة))اإلفالح غنصست بتاريخ))0 

يونيو)))0).

تصويت السيد))ة))ابراهيم اساكور)

8.719)1)حصة اجتماعية من غفل)

)ة)) السيد) لصائدة  حصة  (870.000

املداد غنصست بتاريخ))0)يونيو)))0).

اسكور) احمد  )ة)) السيد) تصويت 

من) اجتماعية  حصة  (1(8.719

غفل)870.000)حصة لصائدة السيد)

يونيو) (0( بتاريخ) غنصست  تداول  )ة))

.(0((

لحسن اسكور) )ة)) تصويت السيد)

8.719)1)حصة اجتماعية من غفل)

)ة)) السيد) لصائدة  حصة  (870.000

يونيو) (0( بتاريخ) هولدينغ  خلف 

.(0((
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محمد غسكور) )ة)) تصويت السيد)
8.719)1)حصة اجتماعية من غفل)
)ة)) السيد) لصائدة  حصة  (870.000
يونيو) (0( بتاريخ) هولدينغ  مداسك 

.(0((
لحوسين) )ة)) السيد) تصويت 
غسكور)580.)6)حصة اجتماعية من)
غفل)870.000)حصة لصائدة السيد)
)0)يونيو) )ة))مصباح غنصست بتاريخ)

.(0((
احمد اساكور) )ة)) تصويت السيد)
حصة اجتماعية من غفل) (17.55(
)ة)) السيد) لصائدة  حصة  (870.000
تيسير غنصست بتاريخ))0)يونيو)))0).
رشيد) موالي  )ة)) السيد) تصويت 
اجتماعية) حصة  (17.55( اساكور)
لصائدة) حصة  (870.000 غفل) من 
 0( غنصست بتاريخ) ضياء) )ة)) السيد)

يونيو)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 05 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)0 7))8.
16(I

My(Business(Management

FILFA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

My(Business(Management
 n°14 2ème(Etage(Place(Florence
 Avenue(HassanII(VN ، 30000،

Fès(Maroc
FILFA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصصية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 8)1 
تجزئة الوفاء الحي الصناعي بنسودة 

- 0000) فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(7177

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(( ماي) (16 في) املؤرخ 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 800.000 رغسمالها) مبلغ  (FILFA
 1(8 درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي)
الحي الصناعي بنسودة) تجزئة الوفاء)

- 0000))فاس املغرب نتيجة ل):)عدم)
ممارسة غي نشاط منذ خلق الشركة)
 1(8 ب) التصصية  مقر  حدد  و 
الحي الصناعي بنسودة) تجزئة الوفاء)

- 0000))فاس املغرب.)
و عين:

محمد) التازي  السيد)ة))
كرستياني) زنقة  ((8 رقم) وعنوانه)ا))
فاس املغرب كمصصي) ((0000 فاس)

)ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (10 بتاريخ) بصاس  التجارية 

))0))تحت رقم)65)) .
16 I

My(Business(Management

FILFA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

My(Business(Management
 n°14 2ème(Etage(Place(Florence
 Avenue(HassanII(VN ، 30000،

Fès(Maroc
FILFA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصصية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 8)1 
تجزئة الوفاء الحي الصناعي بنسودة 

- 0000) فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(7177

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(( ماي) (16 في) املؤرخ 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 800.000 رغسمالها) مبلغ  (FILFA
 1(8 درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي)
الحي الصناعي بنسودة) تجزئة الوفاء)
- 0000))فاس املغرب نتيجة ل):)عدم)

ممارسة غي نشاط منذ التأسي3).
 1(8 ب) التصصية  مقر  حدد  و 
الحي الصناعي بنسودة) تجزئة الوفاء)

- 0000))فاس املغرب.)

و عين:
محمد) التازي  السيد)ة))
كرستياني) زنقة  ((8 رقم) وعنوانه)ا))
فاس املغرب كمصصي) ((0000 فاس)

)ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (10 بتاريخ) بصاس  التجارية 

))0))تحت رقم)65)) .

165I

DERDABI ACCOUNTING(الدردابي غكونتينغ

 SOCIETE MONORAJA
NEGOCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي3 شركة

 DERDABI الدردابي غكونتينغ
ACCOUNTING

شارع موالي عبد السالم، رقم  )، 
 AV. ال1ابق الثاني، رقم )، املضيق
 MLY(ABDESLAM, N° 34, 2ème

 ،étage, n°3, M›diq ، 93200
MAROC املغرب M›DIQ املضيق

 SOCIETE MONORAJA NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال1ابق 
السصلي، تجزئة املضيق الجديد، 

رقم 0)، املضيق - 00))9 املضيق 
املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
((0(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.SOCIETE MONORAJA NEGOCE

أرض الشركة بإيجاز):)بيع اللحوم)

ومشتقاتها في محالت متخصصة..

ال1ابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الجديد،) املضيق  تجزئة  السصلي،)
املضيق) (9((00 (- املضيق) (،(0 رقم)

املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 600 (: الغشام) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة رجاء)قنجاع):)50))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة نور الغشام)-)قافر):)50 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

(: قافر) (- السيدة جنات الغشام)

50)حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد مص1صى الغشام)-)قافر):)

50)حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الغشام  محمد  السيد 

الكرورة،) حي  ال1رف،) راس  تعاونية 
زنقة)1،)رقم)5،)مرتيل)150)9)مرتيل)

املغرب.

عنوانه)ا)) قنجاع  رجاء) السيدة 

الكرورة،) حي  ال1رف،) راس  تعاونية 
زنقة)1،)رقم)5،)مرتيل)150)9)مرتيل)

املغرب.

قافر) (- الغشام) نور  السيدة 

ال1رف،) راس  تعاونية  عنوانه)ا))
مرتيل) (،5 رقم) (،1 زنقة) حي الكرورة،)

150)9)مرتيل املغرب.

قافر) (- الغشام) جنات  السيدة 

ال1رف،) راس  تعاونية  عنوانه)ا))
مرتيل) (،5 رقم) (،1 زنقة) حي الكرورة،)

150)9)مرتيل املغرب.

قافر) (- السيد مص1صى الغشام)

ال1رف،) راس  تعاونية  عنوانه)ا))
مرتيل) (،5 رقم) (،1 زنقة) حي الكرورة،)

150)9)مرتيل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا)) الغشام  محمد  السيد 
الكرورة،) حي  ال1رف،) راس  تعاونية 
زنقة)1،)رقم)5،)مرتيل)150)9)مرتيل)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (08 االبتدائية بت1وان بتاريخ)

))0))تحت رقم))171.
166I

FIDUCIAIRE AMER FISC

 IA MULTI SERVICES SARL
D’AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي3 شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE(ETAGE(ZAIO، 62000،
NADOR MAROC

 IA MULTI SERVICES SARL D’AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ) - 8 زنقة 
عبد الكريم الخ1ابي زايو 000)6 

الناظور املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
( (67

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 IA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MULTI SERVICES SARL D’AU
تحويل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

االموال.
عنوان املقر االجتماعي):)) - 8)زنقة)
 6(000 زايو) الخ1ابي  الكريم  عبد 

الناظور املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: حمدوني) رشيد  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) رشيد حمدوني  السيد 
الناظور) (6(000 زايو) الجديد  الحي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) رشيد حمدوني  السيد 
الناظور) (6(000 زايو) الجديد  الحي 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)06)يوليوز)

))0))تحت رقم) 19).

167I

STE KAPENGARO BEACH DAKHLA

STE CLUB TOUR SAHARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

STE CLUB TOUR SAHARA
حي اواد الشياف ال1ابق السصلي 

رقم 86) ، 000)7، الداخلة املغرب
 STE CLUB TOUR SAHARA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي واد 
الشياف ال1ابق السصلي رقم 86) - 

000)7 الداخلة املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
((((5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (10
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CLUB TOUR SAHARA
أرض) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الشركة في املغرب وفي الخارج هو):)
•)الصنادق واإلقامة

•)استقبال غو إظهار االنش1ة
•)تشغيل وإنشاء)وإدارة املخيمات)

والنزل واملوتيالت والبناأل
•)تشغيل وإدارة مقهى وم1عم

(، والعملي) النظري  التدري3  (•
والتدريب السريع على ركوب األمواج)

باملعدات والرياضات املائية األخرى
(، والعملي) النظري  التعليم  (•
(... العربات) على  السريع  والتدريب 
الكاياك) وقوارب  الشراعية  الدراجة 

الشراعية
وتأجير) وبيع  وشراء) استيراد  (•
ورباعية) سكي  جت  معدات  جميع 

معدات ركوب األمواج
استيراد وتسويق وتأجير جميع) (•

املعدات الرياضية
ودعمهم) العمالء) استقبال  (•
الثقافية) للزيارات  وسصرهم  ونقلهم 
غمسيات) تنظيم  وكذلك  والرياضية 
ومؤتمرات) وندوات  عمل  ووجبات 

ورحالت استكشافية
التشغيل) (، اإليجار) (، اإلدارة) (•
(، الترميم) (، التجديد) (، التخ1يط) (،
التقليدية) البيوت  بيع  (، االستحواذ)
(، الرياض) (، السياحية) املساكن  (،
(، التخييم) (، املوتيالت) (، الصنادق)

الكرفانات)،)قرية الع1الت
•)تجارة األسماك بالجملة

•)جميع غنواع األنش1ة السياحية
(، الغير) لحساب  البضائع  نقل  (•

نقل األشخاص لحساب الغير
بكافة) الصحية  األدوات  بيع  (•

غشكالها بشكل عام
املراكز) تأجير  ودراسة  تنظيم  (•
والنوادي الرياضية واملقاهي وحانات)
وحمامات) الخصيصة  الوجبات 
التجارة) ومحالت  والساونا  السباحة 
والشقق) املجمع  وإدارة  السياحية 
النزهة) وحرف  للسكن  والصيالت 

السياحية.

•)تموين شركات ال1يران
(، ذلك) في  بما  تنظيمية  خدمة  (•
اإلدارية) باملوردين واإلدارة  االتصال 
واملشروبات) األطعمة  وتخزين  (،
(، إلعدادها) الالزمة  وامللحقات 
وإنتاج وتسليم) (، وتنظيف امللحقات)

تموين شركات ال1يران
•)بيع البضائع في السوق الحرة

وال1ائرات) والسصن  التموين  (•
وكافة الخدمات البحرية والجوية

تقديم) غنش1ة  جميع  ممارسة  (•
ال1عام

•)تنظيم وتشغيل أرف الحصالت
•)تأجير معدات الحصالت
•)تأجير معدات الصوت

املتحركة) والرسوم  التنظيم  (•
واالحتصاالت) الحصالت  لجميع 
وحصالت االستقبال والكوكتيالت مثل)
حصالت الزفاف واالحتصاالت العائلية)
واالحتصاالت) واملؤتمرات  واملؤتمرات 
الوطنية غو الدولية مع غو بدون تقديم)

ال1عام
املنتجات) وتوزيع  وبيع  شراء) (•
والصنادق) للمجتمعات  الغذائية 

وامل1اعم واألفراد
السياحية) العروض  تنظيم  (•

والترفيهية
لعمليات) االمتياز  فاحب  (•
،)عربات) )رباعية) األنش1ة الرياضية)
التي تجرها الدواب)،)دراجة الجمل)،)

دراجة نارية).
•)استئجار املركبات))كواد)

الهوائية) الدراجات  تأجير  (•
(، ((... )كواد) النارية) والدراجات 

دراجات هوائية غو دراجات نارية.
)تأجير) الخدمة) إدارة  مقاول  (•

رباعي).
(، وترفيهية) ترفيهية  غنش1ة  (•
تأجير معدات غوقات الصراغ للمرافق)
والعروض) واملعارض  الترفيهية 
غنش1ة املتنزهات) وغنش1ة الشاطئ.)
األنش1ة) سيما  وال  (، واملتنزهات)
املائية وأيرها من األنش1ة الرياضية)

،)وتنظيم األحداث الرياضية.
يقوم) ميكانيكي  (MD مصلح-) (•

بعمليات االستيراد والتصدير.
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غجهزة) غو  معدات  استئجار  (•
رياضية.

مواد) وتجارة جميع  وبيع  شراء) (•
البناء)والتركيبات الصحية والسباكة)

وال1الء)واإلكسسوارات الصناعية
•)النقل العام الخاص لألشخاص

•)النقل املحلي والدولي
•)اقتناء)غو استخدام غو بيع جميع)
العمليات وبراءات االختراع املتعلقة)

بهذه األنش1ة.
•)إنشاء)واستئجار وشراء)وتشغيل)

غي مجال
•)جميع األنش1ة العقارية

•التجارة العامة
•)تقديم خدمات وغعمال متنوعة
•)جميع غنواع األنش1ة السياحية
•)استيراد)/)تصدير جميع املنتجات)

القانونية
العمليات) جميع  (، عام) وبشكل 
أير) غو  مباشر  بشكل  املرتب1ة 
الشركة) نمو  لتعزيز  بنشاطها  مباشر 

وت1ورها.
واد) حي  (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 -  (86 الشياف ال1ابق السصلي رقم)

000)7)الداخلة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: املكي) ليلى اهل  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيدة ليلى اهل املكي عنوانه)ا))
حي السالم رقم)166 000)7)الداخلة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ليلى اهل املكي عنوانه)ا))
حي السالم رقم)166 000)7)الداخلة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 
أشت)))0))تحت رقم)))0)/)))1.

168I

)محاسب معتمد.مركز اعمال وتوطين)

E-COMPTABILITE SARL

HIJCAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

محاسب معتمد.مركز اعمال 
E-COMPTABILITE SARL وتوطين

حي مباركة .مجموعة 8. رقم 
5.ال1ابق 1.القدس .البرنو�شي. 

الدارالبيضاء ، 0605)، 
الدارالبيضاء املغرب

HIJCAR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ) شارع 
الكصاح عمارة الصردوس شقة رقم 
7 يعقوب املنصور - 0)101 الرباط 

املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1619 (

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (((
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HIJCAR
كراء) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

السيارات بدون سائق.
شارع) (( (: عنوان املقر االجتماعي)
رقم) شقة  الصردوس  عمارة  الكصاح 
الرباط) (101(0 (- يعقوب املنصور) (7

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: طالبي) غسامة  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) طالبي  غسامة  السيد 
حي) هللا  عبد  موالي  األمير  شارع  ( 

القصبة)6050))ابن غحمد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) طالبي  غسامة  السيد 
حي) هللا  عبد  موالي  األمير  شارع  ( 

القصبة)6050))ابن غحمد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (01 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))0))تحت رقم)89 6.

169I

EURODEFI

DUGATO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
DUGATO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصصية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي ١١٠ زنقة 
النحاس النحاوي معاريف - 60)0) 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 61915

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) ((0(( يونيو) (07 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 10.000 رغسمالها) مبلغ  (DUGATO
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي)١١٠ 
(- معاريف) النحاوي  النحاس  زنقة 
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) ((0(60

ل):)خسارة زبون مهم.
و حدد مقر التصصية ب)١١٠)زنقة)
 (000 (- معاريف) النحاوي  النحاس 

الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

وعنوانه)ا)) نصرة  معز  السيد)ة))
شارع مكة اس3 شقة١باب كلصورنيا)
املغرب) الدارالبيضاء) ((000  ٢

كمصصي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
حل) محضر  (: بالتصصية) املتعلقة 

شركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)1)  )8.

170I

EURODEFI

OPTICAL GALERIE CFC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
OPTICAL GALERIE CFC شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ١١٩ شارع 
عبد املومن ال1ابق الثاني رقم ١٥ - 

60)0) الدار البيضاء املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
550551

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OPTICAL GALERIE CFC
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
املواد) النظارات وجميع  وبيع  وشراء)
غو) الخام  واملواد  البصرية  واملعدات 
املكونات بهدف تحويلها و/)غو دمجها)

في فناعة املعدات البصرية.
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 ١١٩ (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع عبد املومن ال1ابق الثاني رقم)

١٥ - 60)0))الدار البيضاء)املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
 ODD MAROC الشركة)
 ٤ ١٥شارع االب1ال شقة) عنوانه)ا))
اكدال الرباط)10090)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اناس لكرنبي عنوانه)ا))10 
شارع قائد غحمد ال1ابق)05)شقة))1 
 (000 البيضاء) الدار  شم3  سكن 

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)))0))تحت رقم)  0))8.
171I

مكتـــب حسابــات غكاديرفسك ش.)م.)م

EVER ASSURANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

مكتـــب حسابــات غكاديرفسك ش. 
م. م

حي تمديد الزيتون رقم 56 تكوين 
اكادير ، 80000، اكادير املغرب

EVER ASSURANCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اكدال 8) 
شقة رقم 8 زنقة اوكيمدن الرباط - 

10090 الرباط املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1(805(

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في))))يوليوز)))0))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»اكدال)8))شقة رقم)8)زنقة اوكيمدن)
إلى) الرباط املغرب«) (10090 (- الرباط)

حي) السصلي  بال1ابق  »املحاللتجاري 

مراكش) ))حرف ب رقم807) املسيرة)

- 0 01 )مراكش املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (05 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))0))تحت رقم)06 8)1.

17(I

OUTSOURCE EXPERTS

ماروك انتيرناسيونال هولدينغ 
دانفيستيسمون فينانسيي

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة)

OUTSOURCE EXPERTS

ساحة املدينة عمارة دارالصرح 1 

ال1ابق   رقم 81 ، 90000، طنجة 

املغرب

ماروك انتيرناسيونال هولدينغ 

دانصيستيسمون فينانسيي شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي ساحة 

ابراهيم الروداني ، زنقة ال سينا ، 

اقامة بيتهوفن ال1ابق الثالث رقم 

)8 - 90000 طنجة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1(88(5

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(( يوليوز) (15 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنش1ة  إضافة 

الشركة الحالي):

-استيراد وتصدير جميع منتجات)

الجملة شبه الجملة،)توزيع املنتجات)

والنقل) واملعادن  املختلصة  الغذائية 

والخدمات اللوجستية

وجميع) الذهب  في  -املتاجرة 

الخام) واالملاس  النصيسة  املعادن 

واألحجار الكريمة واستغاللها

واالستغالل) البحث  -تصاريح 

الودائع واملناجم في املغرب) ملختلف 

وخارجه وكذا جميع غنواع الشراكات)

الوطنية والدولية

وتمثيل) البورفة  في  -التداول 

املنصات املالية الدولية في املغرب..

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يوليوز) ((9 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم) 5616).

17(I

fiduciaire(ficogest 

YRNA COSMETIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

fiduciaire(ficogest
 6 شارع بيرانزاران تنغير 5800  ، 

5800 ، تنغير املغرب
YRNA COSMETIC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم )8 
الوفاء تنغير - 5800  تنغير املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
767

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(0 أشت) (1(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 YRNA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.COSMETIC
تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
التجميل) مستحضرات  وتسويق 
والع1ور،) التجميل  ومنتجات 

التصدير..
 8( رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

الوفاء)تنغير)-)5800 )تنغير املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (0.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بوهاللي) هند  السيدة 

حصة بقيمة)10)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بوهاللي  هند  السيدة 
رقم)15)زنقة تاونات حي املصلى تنغير)

5800 )تنغير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بوهاللي  هند  السيدة 
رقم)15)زنقة تاونات حي املصلى تنغير)

5800 )تنغير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتنغير بتاريخ)-)تحت رقم)-.

17 I

FIDUCIAIRE RAFYA

»NICE SAKANE«
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE RAFYA

شارع عبد الرحمان الدكالي، تجزئة 

النخل، عمارة 9، الشقة )، الجديدة 

، 000 )، الجديدة املغرب

»NICE SAKANE« »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: شقة 

بالسصلي، رقم 67، تجزئة النسيم، 

الجديدة - 000 ) الجديدة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1 (0(

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في))0)أشت)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

-)املصادقة على تصويت جميع) مايلي:)

إسم) في  التي  الشركة  في  الحصص 

السيدة) لصائدة  بلمو  غيوب  السيد 
زينب بلمو.)-)تعيين السيدة زينب بلمو)

بعد إستقالة السيد غيوب بلمو.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

ينص) الذي  رقم) 5-6-1:) بند 

البنود الخافة بحصص) على مايلي:)

الشركاء)ومسير الشركة.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتاريخ)08)أشت)

))0))تحت رقم))911).

175I

international(business(administration(center

O print
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 international(business
administration(center

 rue(araar 3eme(étage(mers 97
 sultan(casablanca ، 2130،

casablanca(maroc
O print شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصصية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي )5 شارع 
عبد املومن - 00)0) الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.((15(1

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) ((0(( ماي) ((6 في) املؤرخ 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) (O print ذات الشريك الوحيد)
وعنوان) درهم  (100.000 رغسمالها)
عبد) شارع  (5( اإلجتماعي) مقرها 
البيضاء) الدار  ((0(00 (- املومن)

املغرب نتيجة ل):)مشاكل مادية.
و حدد مقر التصصية ب))5)شارع)
البيضاء) الدار  (((00 (- املومن) عبد 

املغرب.)
و عين:

الحسناوي) ياسين  السيد)ة))
دار) زنقة  (1( وعنوانه)ا)) العامري 
السالم شاطئ كيصيل الهرهورة تمارة)
)ة)) كمصصي) املغرب  تمارة  (((01

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)95) )8.

176I

مكتب املحاسبة

KHEMISSET PLANTATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قصل التصصية

مكتب املحاسبة
16 زنقة سال السعادة ) ، 15000، 

الخميسات املغرب
 KHEMISSET PLANTATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : دوار غيت 
لحسن غوحدو غيت سليمان مجمع 
ال1لبة - 15000 الخميسات املغرب.

قصل التصصية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(8899
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في)05)يوليوز)))0))تقرر حل)
KHEMISSET PLANTATION)شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
 100.000 رغسمالها) مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار)
سليمان) غيت  غوحدو  لحسن  غيت 
الخميسات) (15000 (- مجمع ال1لبة)

املغرب نتيجة الألزمة االقتصادية.
و عين:

بوتونديت) محمد  السيد)ة))
غوحدو) غيت لحسن  دوار  وعنوانه)ا))
 15000 غيت سليمان مجمع ال1لبة)
)ة)) كمصصي) املغرب  الخميسات 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)05)يوليوز)))0))وفي دوار غيت)
مجمع) سليمان  غيت  غوحدو  لحسن 
ال1لبة)-)15000)الخميسات املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) بالخميسات  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)15).

177I

MOON CATERING

MOON CATERING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

MOON CATERING
9) شارع لال الياقوت ال1ابق االول 

رقم 1 ، 000))، الدار البيضاء 
املغرب

MOON CATERING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 9) شارع 
لال الياقوت ال1ابق االول رقم 1 - 

000)) الدار البيضاء املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55(0(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOON CATERING
أرض الشركة بإيجاز):)م1عم.

9))شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 -  1 رقم) االول  ال1ابق  الياقوت  لال 

000)))الدار البيضاء)املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
: جي) بقجة  نافح  محمد   السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
جي) بقجة  نافح  محمد  السيد 
اقامة) ال1بري  زنقة  (5 عنوانه)ا))
 10 شقة) (5 طابق) مول  أاندي 

البيضاء) الدار  (((000 املعاريف)
املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

جي) بقجة  نافح  محمد  السيد 
اقامة) ال1بري  زنقة  (5 عنوانه)ا))
 10 شقة) (5 طابق) مول  أاندي 
البيضاء) الدار  (((000 املعاريف)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)))8))8.

178I

اعالنات الشركات

EL HAMIDY TRAVAUX SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

اعالنات الشركات
املغرب ، 80000، اكادير املغرب

 EL HAMIDY TRAVAUX SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

درايد سيدي بيبي اشتوكة ايت باها 
شتوكة ايت باها 87100 شتوكة 

ايت باها املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(6681

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (10
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HAMIDY TRAVAUX SUD
تأجير) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

غدوات،)آالت ومعدات البناء.
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عنوان املقر االجتماعي):)دوار درايد)
سيدي بيبي اشتوكة ايت باها شتوكة)
باها) ايت  شتوكة  (87100 باها) ايت 

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد محمد الحامدي عنوانه)ا))
دوار درايد سيدي بيبي اشتوكة ايت)
باها)87100)شتوكة ايت باها املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الحامدي عنوانه)ا))
دوار درايد سيدي بيبي اشتوكة ايت)
باها)87100)شتوكة ايت باها املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (1( بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

))0))تحت رقم)1555.
179I

اي1ال كونساي

CUP O› JOE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

اي1ال كونساي
86) حي النهضة سيدي عالل 

البحراوي ، )5)15، سيدي عالل 
املغرب

CUP(O› JOE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 55) 
محل 1 حي االمل طريق القني1رة 

سال - 0)111 سال املغرب.
تصويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.( 1(9

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(( أشت) (01 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تصويت السيد))ة))السالمي محمد)
غفل) من  اجتماعية  حصة  (500
1.000)حصة لصائدة السيد))ة))طارق)

اسماء)بتاريخ)01)أشت)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أشت) (11 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

))0))تحت رقم)7) 9).
180I

اي1ال كونساي

CUP O› JOE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

اي1ال كونساي
86) حي النهضة سيدي عالل 

البحراوي ، )5)15، سيدي عالل 
املغرب

CUP(O› JOE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 55) 
محل 1 حي اشماعو طريق القني1رة 

سال - 0)111 سال املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.( 1(9

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
))0))تم تعيين) 01)أشت) املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة))اسماء)

طارق كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (11 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

))0))تحت رقم)7) 9).
181I

Bureau(de(La(competences(consultation

MARYOUBOOL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

 Bureau(de(La(competences
consultation

 Angle(bvd(ALBAAT(ET(BVD
 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM(ALBOUCHRA(APP 03
 2EME(ETAGE(LAAYOUNE ،

70000، العيون املغرب
MARYOUBOOL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
مدينة الوفاق رقم: ج 8)17 - 

70000 العيون املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 (657

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MARYOUBOOL
تقديم) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
االيراد) (، التجارة العامة) (، الخدمات)
جميع) وشراء) بيع  (، والتصدير)

املنتوجات والخدمات)
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
مدينة الوفاق رقم:)ج)8)17 - 70000 

العيون املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيد علي سالم بوتباع)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد علي سالم بوتباع عنوانه)ا))
حي خط الرملة))0)زنقة الشاوية رقم)

)16 70000)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد علي سالم بوتباع عنوانه)ا))
حي خط الرملة))0)زنقة الشاوية رقم)

)16 70000)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
11)أشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

))0))تحت رقم)))0)/506).
18(I

PERFECT CONSEIL MULTI SERVICES

 PERFECT CONSEIL MULTI
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 PERFECT CONSEIL MULTI
SERVICES

 BD(BAHMAD(N 18 5EME 1 8
 ETG(BELVEDERE ، 20350،
CASABLANCA MAROC

 PERFECT CONSEIL MULTI
SERVICES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصصية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 8 1 شرع 
باحماد ال1ابق 5 رقم 18 بلصدير - 

0000) البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 8(059

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
))0))تقرر حل) 10)أشت) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 PERFECT CONSEIL MULTI
 100.000 مبلغ رغسمالها) (SERVICES
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
 18 5)رقم) 8 1)شرع باحماد ال1ابق)
املغرب) البيضاء) ((0000 (- بلصدير)
الق1اع) وغزمة  املنافسة  (: ل) نتيجة 

وزيادة التكاليف.
و حدد مقر التصصية ب)8 1)شرع)
(- بلصدير) (18 رقم) (5 باحماد ال1ابق)

0000))البيضاء)املغرب.)
و عين:

بازيري) الواحد  عبد  السيد)ة))
وعنوانه)ا))حي طارق زنقة)8 رقم)19 
املغرب) البيضاء) ((0000 البرنو�شي)

كمصصي))ة))للشركة.
الشاوي) سعيد  السيد)ة))
1عمارة) النهضة) اقامة  وعنوانه)ا))
 (0000 مومن) 7سيدي  الشقة) ( 
البيضاء)املغرب كمصصي))ة))للشركة.
افقير) غيت  توفيق  السيد)ة))
وعنوانه)ا))نجمة سيدي مومن م س)
8سيدي مومن) 1مكرر املدخل غ رقم)
0000))البيضاء)املغرب كمصصي))ة))

للشركة.
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وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم))   )8.
18(I

NABIL SOUBAIRI

 STE SAJA CHICKEN SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي3 شركة

NABIL SOUBAIRI
 IMM 4 APPT 7 UE(GHANA(VN ،

50000، MEKNES(MAROC
 STE SAJA CHICKEN SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 0) 
مكرر شارع 8 حي االمان - 50000 

مكناس املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56185

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAJA CHICKEN SARL AU
ممون) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

حصالت.
 (0 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
 50000 (- االمان) حي  (8 مكرر شارع)

مكناس املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: افدود) سكينة  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

السيدة سكينة افدود عنوانه)ا))
رقم) االقامة االحادية ال1ابق) ) (70

9) 90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سكينة افدود عنوانه)ا))
رقم) االقامة االحادية ال1ابق) ) (70

9) 90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (15 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

))0))تحت رقم)))18.
18 I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

TAWAROUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 AVENUE DES FARS APPT 9(0

 N°1 CYM(RABAT ، 10000،
RABAT MAROC

TAWAROUD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصصية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد زرق1وني والري3 شديد 

اقامة الربيع الشقة رقم 5 –الرباط 
- 10000 الرباط املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7(657
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(( يونيو) (08 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رغسمالها) مبلغ  (TAWAROUD
مقرها) وعنوان  درهم  (1(5.000
زرق1وني) محمد  شارع  اإلجتماعي 
الشقة) الربيع  اقامة  والري3 شديد 
الرباط) (10000 (- –الرباط) (5 رقم)

املغرب نتيجة ل):)التصصية الحبية).

شارع) ب  التصصية  مقر  حدد  و 
شديد) والري3  زرق1وني  محمد 
اقامة الربيع الشقة رقم)5)–)الرباط)-)

10000)الرباط املغرب.)
و عين:

بروي3) الدين  عز  السيد)ة))
 A(C(اإلدري�شي وعنوانه)ا))فيال ق1عة
بوقنادل) الغربية  زردال  برستيجيا 
سال))1105)سال املغرب كمصصي))ة))

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (0( بتاريخ) بالرباط  التجارية 

.D1(69(6(0))تحت رقم((

185I

اعالنات الشركات

ANBNO IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

 ANBNO IMMOBILIER شركة
ش.م.م 

رغسمالها 000,00 100 درهم
املقر االجتماعي : حي تيسالوين، 
تمراأت، جماعة غورير، اكادير

 ICE 003123871000087, RC
N°5( 75

تأسي3 الشركة ذات مسؤولية 
محدودة 
التأسي3:

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (
خلق) تم  ((9/07/(0(( في) بأكادير 
نظام تأسي3 الشركة ذات املميزات)

التالية:
مسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

محدودة)
 ANBNO شركة) التسمية:)

IMMOBILIER
الهدف:)تهدف الشركة إلى):

غعمال البناء)بجميع غشكالها
البنايات) األرا�شي،) وبيع  شراء)

املكتملة وشبه املكتملة.

تيسالوين،) حي  االجتماعي:) املقر 
تمراأت،)جماعة غورير،)اكادير

مدة) حددت  االجتماعية:) املدة 
الشركة في)99)سنة

التسيير:)
الحبيب،) غشعور  السيد  تعيين 
الحافل على الب1اقة الوطنية رقم
)JB15180،)مدير مشارك في الشركة)

ملدة أير محدودة.
تعيين السيد اد الحاج عبد هللا،)
الحافل على الب1اقة الوطنية رقم
مدير مشارك في الشركة) (،N6 (06

ملدة أير محدودة.
التوقيع):)ستلتزم الشركة بالتوقيع)
الحبيب) اشعور  للسيد  املشترك 

والسيد اد الحاج عبد هللا.)
رغسمال) حدد  الشركة:) رغسمال 

الشركة في)
على) مجزغة  100درهم   000,00  
درهم) (100 فئة) من  حصة  (1000
للحصة الواحدة موزعة على الشكل)

التالي:
الحبيب) )):) غشعور  السيد 

حصة،)غي:)
 00, )) ))درهم)

(:((( عبد هللا) الحاج  اد  السيد 
حصة،)غي:

 00,))) )))درهم
(:((( جمال) ضميش  السيد 

حصة،)غي:)
 00,))) ))درهم
اإليداع القانوني:

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
)1)غأس31) التجارية بأكادير بتاريخ)

))0))تحت رقم)118010.
186I

AGC CONSEIL

L2MI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

AGC CONSEIL
الدار البيضاء ، 1000)، الدار 

البيضاء املغرب
L(MI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 15 
طابق   عمارة غ تجزئة غس1ا شارع 

شصشاوني الحي فناعي سيدي 
البرنو�شي - 0000) الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1 6(9(

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((018 شتنبر) (17 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
من) غي  درهم«) ((.500.000«
»500.000.))درهم«)إلى)»5.000.000 
مقافة) إجراء) (: طريق) عن  درهم«)
املقدار) املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

غكتوبر)018))تحت رقم))68076.
187I

COMTA SAF FIDUCIAIRE

 MANUTENTION
».TRANSPORT SAIS »M.T.S

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قصل التصصية

COMTA SAF FIDUCIAIRE
اتشقة )1 العمارة )) ال1ابق ) 
 APPT 13 زنقة الزرق1وني فاس
 IMM 23 RUE(ZERKTOUNI،
MAROCاملغرب FES0000)، فاس
 MANUTENTION TRANSPORT

SAIS »M.T.S.« شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم  ) 
زنقة عبد الرحمان املجدوب حي 

طارق 1 فاس - 0000) فاس املغرب.
قصل التصصية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.6 1 7

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(( يونيو) ((9 املؤرخ في)
 MANUTENTION TRANSPORT
ذات) شركة  (».SAIS »M.T.S
رغسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

اإلجتماعي رقم) ))زنقة عبد الرحمان)
املجدوب حي طارق)1)فاس)-)0000) 
فاس املغرب نتيجة لصسخ قبل االوان)
لصعوبة تحقيق الهدف الدي انشات)

الشركة من اجله.
و عين:

االدري�شي) امحمد  السيد)ة))
مقران) بالد  (( زنقة) (16 وعنوانه)ا))
)ة)) كمصصي) املغرب  فاس  ((0000

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
رقم) وفي  ((0(( يونيو) ((9 بتاريخ)
(- املجدوب) الرحمان  عبد  زنقة  (( 

0000))فاس املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (0( بتاريخ) بصاس  التجارية 

))0))تحت رقم)80)).
188I

GROUP ALLIANCE CONSULTING

OXYDOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

 GROUP ALLIANCE
CONSULTING

 RUE AIT BAAMARANE (7
 IMMEUBLE(MAROUI 5EME
 ETG(CASABLANCA ، 20500،

CASABLANCA MAROC
OXYDOM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

الغذفة إقامة وفاء رقم 0) الشقة 
) املعاريف - 0150) الدار البيضاء 

املغرب.
تصويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1  59(

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(( فبراير) (0( في) املؤرخ 

املصادقة على):
 MOHAMED )ة)) تصويت السيد)
حصة) (KHALID BOUHLAL 5(5
حصة) ((.100 غفل) من  اجتماعية 
 PEIRRE MENAUT((لصائدة السيد))ة

بتاريخ))0)فبراير)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 07 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

مارس)))0))تحت رقم)015661.

189I

STE CABINET BASIC COMPTA SARL AU

 STE MINI MARKET

MAHLIMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قصل التصصية

 STE CABINET BASIC COMPTA

SARL AU

 RUE IMAM GHAZALI IMM

 HAMMOUTI 2 ETAGE(APP 3 ،

60000، OUJDA(MAROC

 STE MINI MARKET MAHLIMA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 

السعديين زنقة احصير رقم 5) - 

60000 وجدة املغرب .

قصل التصصية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(7115

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر حل) ((0(( يونيو) ((1 املؤرخ في)

 STE MINI MARKET MAHLIMA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

رغسمالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

زنقة) السعديين  شارع  اإلجتماعي 

احصير رقم)5) - 60000)وجدة املغرب)

نتيجة لتوقف العمل.

و عين:

الكرفات) ادري3  السيد)ة))

 RUE DU PARC FLORAL((وعنوانه)ا

  5590 STE CYR EN VAL FRANCE

كمصصي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

شارع) وفي  ((0(( يونيو) ((1 بتاريخ)

 -  (5 رقم) احصير  زنقة  السعديين 

60000)وجدة املغرب).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((5 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))0))تحت رقم)1106.
190I

Société(Immobilière(SOULAIMA

 SOCIETE IMMOBILIERE
SOULAIMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تصويت حصص

Société(Immobilière(SOULAIMA
 RUE(DU(PORT ، 28800، 1
MOHAMMEDIA MAROC
 SOCIETE IMMOBILIERE

SOULAIMA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 
 RUE(DU(PORT - 28800 1
.MOHAMMEDIA MAROC

تصويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 915
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((019 يوليوز) ((5 في) املؤرخ 

املصادقة على):
امحمد بركات) )ة)) تصويت السيد)
غفل) من  اجتماعية  حصة  (5.6(5
)ة)) السيد) لصائدة  حصة  ( 5.000
يوليوز) ((5 فخر الدين بركات بتاريخ)

.(019
امحمد بركات) )ة)) تصويت السيد)
غفل) من  اجتماعية  حصة  (5.6(5
5.000 )حصة لصائدة السيد))ة))علي)

بركات بتاريخ)5))يوليوز)019).
امحمد بركات) )ة)) تصويت السيد)
غفل) من  اجتماعية  حصة  (5.6(5
5.000 )حصة لصائدة السيد))ة))عمر)

بركات بتاريخ)5))يوليوز)019).
امحمد بركات) )ة)) تصويت السيد)
غفل) من  اجتماعية  حصة  (5.6(5
)ة)) السيد) لصائدة  حصة  ( 5.000
فالح الدين بركات بتاريخ)5))يوليوز)

.(019
امحمد بركات) )ة)) تصويت السيد)
غفل) من  اجتماعية  حصة  (5.6(5
)ة)) السيد) لصائدة  حصة  ( 5.000
يوليوز) ((5 بتاريخ) بركات  حصصة 

.(019
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امحمد بركات) )ة)) تصويت السيد)
غفل) من  اجتماعية  حصة  (5.6(5
)ة)) السيد) لصائدة  حصة  ( 5.000
يوليوز) ((5 بتاريخ) بركات  سليمة 

.(019
امحمد بركات) )ة)) تصويت السيد)
غفل) من  اجتماعية  حصة  (5.6(5
)ة)) السيد) لصائدة  حصة  ( 5.000
غسماء)بركات بتاريخ)5))يوليوز)019).
امحمد بركات) )ة)) تصويت السيد)
غفل) من  اجتماعية  حصة  (5.6(5
)ة)) السيد) لصائدة  حصة  ( 5.000
أيثة بركات بتاريخ)5))يوليوز)019).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (8 بتاريخ) باملحمدية  االبتدائية 

أشت)019))تحت رقم)915 .
191I

FIDUCIAIRE RAFYA

»DYAR EL ARFAOUI«
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE RAFYA
شارع عبد الرحمان الدكالي، تجزئة 

النخل، عمارة 9، الشقة )، الجديدة 
، 000 )، الجديدة املغرب

»DYAR EL ARFAOUI« »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 7)1، 
تجزئة نرج3، الجديدة - 000 ) 

الجديدة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.877(

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في))))يوليوز)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
املصادقة على توزيع الحصص التي)
كانت في ملكية الهالك السيد العربي)
العرفوي على الشكل التالي:)-)السيدة)
السيد) (- حصة) ((7 السعدية مجال)
السيد) (- حصة) (66 رشيد العرفاوي)
السيد) (- 66)حصة.) ياسين العرفاوي)
(- حصة) (66 العرفاوي) اإلله  عبد 
(- حصة) السيدة نورة العرفاوي) ))

األنسة نوال العرفاوي) ))حصة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�شي التالية:)

على) ينص  الذي  (:6-7 رقم) بند 
مايلي:)توزيع الحصص على الشركاء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتاريخ)01)أشت)

))0))تحت رقم) )7.
19(I

Sayarh(&(Menjra

ALSHAMIYA MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

Sayarh & Menjra
 Zerktouni(Casablanca، 5(
20000، Casablanca(Maroc
 ALSHAMIYA MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ))) 
،شارع إبراهيم الروداني، ال1ابق 5 
، شقة 1) ، إقامة ريحان ، املعارف 
، الدار البيضاء ، املغرب - 70)0) 

الدار البيضاء املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 85(57

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(0 نونبر) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALSHAMIYA MOROCCO
إدارة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

وتشغيل املقاهي وامل1اعم.
 ((( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 5 ال1ابق) الروداني،) إبراهيم  ،شارع 
املعارف) (، إقامة ريحان) (، ((1 ،)شقة)
 (0(70 (- املغرب) (، الدار البيضاء) (،

الدار البيضاء)املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 10.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 AL SHAYA الشركة)
بقيمة) حصة  (MOROCCO( :( 100

100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
 ALSHAYA MOROCCO(الشركة
)9)شارع غنصا الدار) S.A.S)عنوانه)ا))
البيضاء) الدار  ((0(70 البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
هللا) عبد  الشايع  غ.) غ.) السيد 
الكويت) الكويت  الكويت  عنوانه)ا))

الكويت
السيد غ.)غ.)الشايع ايمن عنوانه)ا))

الكويت الكويت الكويت الكويت
محمد) الشايع  غ.) غ.) السيد 
الكويت) الكويت  الكويت  عنوانه)ا))

الكويت
محمد) الشايع  غ.م.ح  السيد 
الكويت) الكويت  الكويت  عنوانه)ا))

الكويت
سعود) الشايع  غ.م.ح  السيد 
الكويت) الكويت  الكويت  عنوانه)ا))

الكويت
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)1)0).8.01.
19(I

GROUP ALLIANCE CONSULTING

OXYDOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

 GROUP ALLIANCE
CONSULTING

 RUE AIT BAAMARANE (7
 IMMEUBLE(MAROUI 5EME
 ETG(CASABLANCA ، 20500،

CASABLANCA MAROC
OXYDOM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
الغذفة إقامة وفاء رقم 0) الشقة 
) املعاريف - 0150) الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1  59(

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((0(1 شتنبر) (16 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
من) غي  درهم«) (1.500.000«
 (.100.000« إلى) درهم«) (600.000«
درهم«)عن طريق):)إدماج احتياطي غو)
غرباح غو عالوات إفدار في رغس املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نونبر)1)0))تحت رقم)51)801.
19 I

FIDUCIAIRE OUFSOU

NATINALLE IMP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

FIDUCIAIRE OUFSOU
 RUE 07 N 153 BD(LA(MARCHE

 VERTE(EL(KSIBA ، 23150، el
ksiba(maroc

NATINALLE IMP شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

املسجد الكبير - 150)) القصيبة 
املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(((7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
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)

.NATINALLE IMP
البيع عن) (: أرض الشركة بإيجاز)

طريق األنترنيت)
اإلستيراد والتصدير

تجارة عامة.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
القصيبة) (((150 (- الكبير) املسجد 

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:) رغسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: الحضري هشام) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد الحضري هشام عنوانه)ا))
 ((150 هللا) عبد  بن  عالل  شارع 

القصيبة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحضري هشام عنوانه)ا))
 ((150 هللا) عبد  بن  عالل  شارع 

القصيبة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) تادلة  بقصبة  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)150.

195I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

AJK TRADING MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

FIDUCIAIRE(JURICO, SARL
- 0 زنقة جبل طارق، إقامة جبل 

طارق، ال1ابق الرابع رقم 9 ، 
90000، طنجة املغرب

AJK TRADING MAROC شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املن1قة 
الصناعية كزناية ق1عة رقم 580 

مكتب ال1ابق االول - 90000 طنجة 
املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(9679

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AJK (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRADING MAROC
تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
وتسويق سلع غو ملحقات الصراش غو)
املالب3 غو األحذية غو غي سلع مالب3)

غو إكسسوارات غزياء.
تصدير واستيراد.

املن1قة) (: عنوان املقر االجتماعي)
 580 رقم) ق1عة  كزناية  الصناعية 
مكتب ال1ابق االول)-)90000)طنجة)

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
العبدالوي) القادر  عبد  السيد 
درهم) (1.000 بقيمة) حصة  (( 0 (:

للحصة).
السيد جاكي بن ياكار):)0)))حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).
 ((0 (: كاشواها) وقاس  السيد 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
العبدالوي) القادر  عبد  السيد 
 BD16(NN بري1انيا) عنوانه)ا))

بينكلي بري1انيا.
عنوانه)ا)) ياكار  بن  جاكي  السيد 
اموروسا) (8(75-010 البرتغال)

البرتغال.
السيد وقاس كاشواها عنوانه)ا))
بري1انيا)M(0-5PW)شيدل بري1انيا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

العبدالوي) القادر  عبد  السيد 
 BD16(NN بري1انيا) عنوانه)ا))

بينكلي بري1انيا
عنوانه)ا)) ياكار  بن  جاكي  السيد 
اموروسا) (8(75-010 البرتغال)

البرتغال
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (10 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)69 56).
196I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

OTHLAM TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE(JURICO, SARL
- 0 زنقة جبل طارق، إقامة جبل 

طارق، ال1ابق الرابع رقم 9 ، 
90000، طنجة املغرب

OTHLAM TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصصية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 116 
- شارع محمد الخام3 اقامة 

الحديقة مكتب رقم ) - 90000 
طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.10(97(
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في)8))يوليوز)))0))تقرر حل)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 OTHLAM TRANS(الشريك الوحيد
درهم) (100.000 رغسمالها) مبلغ 
 -  116 اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 
شارع محمد الخام3 اقامة الحديقة)
مكتب رقم)) - 90000)طنجة املغرب)
نتيجة ل):)الشركة لم تزاول اي نشاط)

تجاري..
 -  116 ب) التصصية  مقر  و حدد 
شارع محمد الخام3 اقامة الحديقة)
مكتب رقم)) - 90000)طنجة املغرب.)

و عين:
السيد)ة))حميد فويال وعنوانه)ا))
واد) كارما  عين  رمال  العوينات  دوار 

املغرب) جمعة  عين  (5005( الرمان)
كمصصي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (08 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم))0 56).
197I

Sayarh(&(Menjra

ALSHAMIYA MOROCCO
إعالن متعدد القرارات

Sayarh & Menjra
 Zerktouni(Casablanca، 5(
20000، Casablanca(Maroc
 ALSHAMIYA MOROCCO

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: ))) ، 
شارع إبراهيم الروداني ، ال1ابق 5 
، شقة 1) ، إقامة ريحان ، املعارف 
، الدار البيضاء ، املغرب - - الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 85(57

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)8))يونيو)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
شركة) لصائدة  حصة  (100 مئة) بيع 
MURGAB HOLDING LIMITED

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
تعديل النظام األسا�شي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�شي التالية:)

الذي ينص على) بند رقم تمهيد:)
الوحيد) الشريك  اسم  تغيير  مايلي:)
الوحيد) الشريك  قبل  من  السابق 

الجديد
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)))0))تحت رقم)1056)8.
198I
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INFOPLUME

 EMPRESA LEYENDA KADA
 ACEPTAR DESPEGAR
 INVETIR REALIZAR

IMMOBILIARIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

INFOPLUME
9 1 شارع محمد الخام3 اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 
املغرب

 EMPRESA LEYENDA KADA
 ACEPTAR DESPEGAR INVETIR

 REALIZAR IMMOBILIARIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 5)1 

موالي على الشريف،ال1ابق الثاني 
الشقة رقم ) طنجة - 90000 طنجة 

املغرب 
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(96(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 EMPRESA LEYENDA KADA
 ACEPTAR DESPEGAR INVETIR

.REALIZAR IMMOBILIARIA
غعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البناء،)االنعاش العقاري
 1(5 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الثاني) الشريف،ال1ابق  على  موالي 
الشقة رقم)))طنجة)-)90000)طنجة)

املغرب).
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد جواد عسو):)1.000)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) عسو  جواد  السيد 
  5000 كديف) ايت  حي  ورزازات،)

ورزازات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) عسو  جواد  السيد 
  5000 كديف) ايت  حي  ورزازات،)

ورزازات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (09 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم))) 56)-)0)8.
199I

مكتب املتني للمحاسبة والتدبير

 COQUILLAGES HISPA
MAROC

إعالن متعدد القرارات

مكتب املتني للمحاسبة والتدبير
ساحة نصارا ) اقامة سان 

فرانسيسكو - ط ) رقم 9 ، 0 900، 
طنجة املغرب

 COQUILLAGES HISPA MAROC
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: القني1رة 
- ميناء الصيد ب املهدية - . 

القني1رة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.5(((7

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في) 1)يوليوز)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
بدمج) الشركة  مال  رغس  في  زيادة 
لألرباح بمبلغ ثالتمائة وخمسين غلف)
بإفدار) وذلك  درهم  (((50.000(
ثالث غلف وخمسمائة))500)))حصة)
 (100( مائة) اسمية  بقيمة  جديدة 
راس) بدلك  ليرتصع  منها  لكل  درهم 
مال الشركة من مائة وخمسين غلف)

)150.000))درهم إلى خمسمئة غلف)
كلها) اكتتابها  تم  درهم،) ((500.000(
من طرف:)1.)شركة اسبانية املسماة)
رغسمالها) (، (.VENTUR FISH S.L
بإسبانيا،) مقرها  يورو،) ((.000
 1( رقم) بلوما  بالنكا  زنقة  اشبيليا 
 1950 بمقدار) بيالس،) ( 18 0 (–
حصة من فئة)100)درهم لكل حصة.)
مغربي،) املصباحي  محمد  السيد  (.(
مواليد)1957)ديسمبر)16)بالعرائش،)
املجاهدين) مجمع  ب1نجة،) سكناه 
ال1ابق) (Comarispa-Imm.( 24B
السابع رقم)76،)بمقدار)0))1)حصة)
 .( لكل حصة.) درهم  (100 فئة) من 
السيد وليد املصباحي مغربي،)مواليد)
سكناه) بالرباط،) (199(/0 /10
)1)شارع محمد الديوري) بالقني1رة)
 ((0 بمقدار) ]ب[،) إقامة) ( 1 رقم)
حصة من فئة)100)درهم لكل حصة.
على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 
تثبيت وملدة أير محدودة) تم  مايلي:)
في) عليها  املنصوص  وبالصالحيات 
وما) (1( املادة) نص  وكدا  القانون 
للشركة،) األسا�شي  النظام  من  يليها 

املمثلين القانونيين
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 
التاليين) قدم كل من الشركاء) مايلي:)
مساهمات للشركة بمبلغ نقدي على)
 VENTUR FISH S.L. .1(:النحو التالي
محمد) السيد  (.( درهم.) ((85.000
).)السيد) 190.000)درهم.) املصباحي)

وليد املصباحي)5.000))درهم.
على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 
التاليين) قدم كل من الشركاء) مايلي:)
مساهمات للشركة بمبلغ نقدي على)
 VENTUR FISH S.L.. .1(:النحو التالي
محمد) السيد  (.( درهم.) ((85.000
).)السيد) 190.000)درهم.) املصباحي)

وليد املصباحي)5.000))درهم.
على) ينص  الذي  (:1( رقم) بند 
محدودة) أير  وملدة  تعيين  تم  مايلي:)
في) عليها  املنصوص  وبالصالحيات 
وما) (1( املادة) نص  وكدا  القانون 
للشركة:) األسا�شي  النظام  من  يليها 

مغربي،) املصباحي،) محمد  السيد 
مواليد)1957)ديسمبر)16)بالعرائش،)
املجاهدين) مجمع  ب1نجة،) سكناه 
ال1ابق) (Comarispa-Imm.( 24B
 Manuel والسيد) (، (76 السابع رقم)
RODRIGUEZ VENTURA)،)إسباني)
إشبيلية) في  (196 /06/(5 في) ولد  (،
 Tomillo شارع) إسبانيا املقيم بها،) (/
)إشبيلية)) (4( CP( 41840( Pilas

كمسيرين وحيدين للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ) بالقني1رة  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)170)9.
(00I

مكتب املتني للمحاسبة والتدبير

SMILE KEYS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

مكتب املتني للمحاسبة والتدبير
ساحة نصارا ) اقامة سان 

فرانسيسكو - ط ) رقم 9 ، 0 900، 
طنجة املغرب

SMILE KEYS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الشرف 
مغوأه )) ، طريق ماالباطا. اقامة 
ميرا فلوري3 برج ، ال1ابق األول ، 
مكتب رقم ) - 90000 طنجة املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(95(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SMILE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.KEYS
كل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
عمليات االنعاش العقاري املنصوص)
عليها في القوانين املعمول بها املتعلقة)

بالنشاط املذكور.)
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وبيع غي عقار لغرض بناؤه) شراء)
السكني) لالستخدام  وتخصيصه 
غو) الصناعي  غو  التجاري  غو  املنهي  غو 
إيجاراته غو إعادة بيعه كلًيا غو جزئًيا.

لكل) وت1وير  واستغالل  إدارة  (
طريق) عن  األرا�شي  غو  اإلنشاءات 

جميع األعمال غو اإلنشاءات.)
وبيع وتوزيع) جميع عمليات شراء)
لجميع) وتصدير  واستيراد  وتسويق 
واملعدات) والسلع  الخام  املواد 
تكون) قد  نوع  غي  من  وامللحقات 
مرتب1ة بشكل مباشر غو أير مباشر)

باألنش1ة املذكورة غعاله.
)املشاركة املباشرة غو أير املباشرة،)
بجميع غشكالها وبجميع الوسائل،)في)

جميع األعمال.
العمليات) جميع  غعم،) وبشكل 
الصناعية والتجارية واملالية واملدنية)
بشكل) تتعلق  قد  التي  والعقارية 
مباشر غو أير مباشر باألنش1ة املشار)
غو) نشاط مشابه  بأي  غو  غعاله  إليها 
ذي فلة من املحتمل غن يعزز ت1وير)

الشركة..
الشرف) (: املقر االجتماعي) عنوان 
اقامة) طريق ماالباطا.) (، ((( مغوأه)
(، ال1ابق األول) (، ميرا فلوري3 برج)
مكتب رقم)) - 90000)طنجة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 10 (: السيد عبد الدائم العمراني)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
الشركة املصتاح العقاري ش.د.م.م)
990)حصة بقيمة) (: للشريك الوحيد)

100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
العمراني) الدائم  عبد  السيد 
  6 رقم) الصنوبر  تجزئة  عنوانه)ا))

بوبانا)90000)طنجة املغرب.
الشركة املصتاح العقاري ش.د.م.م)
للشريك الوحيد عنوانه)ا))براني3)))-)
شارع محمد الحسن) (- تجزئة رياض)

رقم))1) 90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

العمراني) الدائم  عبد  السيد 
  6 رقم) الصنوبر  تجزئة  عنوانه)ا))

بوبانا)90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) بتاريخ) 0) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)05)56).
(01I

le(partenaire(fiscal

BATIASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قصل التصصية

le(partenaire(fiscal
9  شلرع عمر الخ1اب طابق ) رقم 

6 عمارة البركة، 90000، طنجة 
املغرب

BATIASH شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 
موالي يوسف ,إقامة الصتح 50 

ب,ال1ابق 8 رقم )5 - 90000 طنجة 
املغرب.

قصل التصصية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.98(09
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(( يونيو) ((( املؤرخ في)
املسؤولية) ذات  شركة  (BATIASH
 100.000 رغسمالها) مبلغ  املحدودة 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
الصتح) ,إقامة  يوسف) موالي  شارع 
 90000  -  5( رقم) (8 ب,ال1ابق) (50
للمصادقة) نتيجة  املغرب  طنجة 
ذمة) على حسابات التصصية وإخالء)
املصصى وإبراؤه من املهمة التي كلف)

بها تم إقصال عمليات التصصية.
و عين:

الحنيتي) الرحمان  عبد  السيد)ة))
إقامة) كثير،) ابن  زنقة  وعنوانه)ا))
بتهوفن1،)ال1ابق)1،)رقم))5 90000 

طنجة املغرب كمصصي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
شارع) وفي  ((0(( يونيو) ((( بتاريخ)
 50 الصتح) ,إقامة  يوسف) موالي 

ب,ال1ابق)8)رقم))5 - 90000)طنجة)
املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (08 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم))0 56).
(0(I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

 MAISON HAIRA COIFFURE
ET ESTHETIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي3 شركة

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : 895 مكناس ، 50000، 
مكناس املغرب

 MAISON HAIRA COIFFURE
ET ESTHETIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1 

شارع الديغو�شي الزيتون - 50070 
مكناس املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56871

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 MAISON HAIRA COIFFURE ET

. ESTHETIQUE
أرض الشركة بإيجاز):)التجميل.
 1 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 50070 (- الزيتون) الديغو�شي  شارع 

مكناس املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة مونية وريش):)500)حصة)

بقيمة)50.000)درهم للحصة).

السيدة اسماء)وريش):) 8)حصة)
بقيمة)00 .8)درهم للحصة).

حصة) (8 (: السيد سعيد وريش)
بقيمة)00 .8)درهم للحصة).

)8)حصة) (: السيدة اكرام وريش)
بقيمة)00).8)درهم للحصة).

)8)حصة) (: السيدة فصاء)وريش)
بقيمة)00).8)درهم للحصة).

حصة) (8( (: وريش) السيد زكرياء)
بقيمة)00).8)درهم للحصة).

حصة) (8( (: وريش) هند  السيدة 
بقيمة)00).8)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) وريش  مونية  السيدة 
اتواركة) العراقي  تجزئة  (10 رقم)

50060)مكناس املغرب.
عنوانه)ا)) وريش  اسماء) السيدة 
احمد) بن  محمد  شارع  (1 رقم)
الزيتون) مبروكة  تجزئة  الدأو�شي 

50070)مكناس املغرب.
 1 السيد سعيد وريش عنوانه)ا))
تجزئة مبروكة شارع محمد بن احماد)
مكناس) (50070 الزيتون) الديغو�شي 

املغرب.
عنوانه)ا)) وريش  اكرام  السيدة 
محمد) شارع  (1 رقم) مبروكة  تجزئة 
بن احمد الديغو�شي الزيتون)50070 

مكناس املغرب.
عنوانه)ا)) وريش  فصاء) السيدة 
محمد) شارع  مبروكة  تجزئة  (1 رقم)
بن احمد الديغو�شي الزيتون)50070 

مكناس املغرب.
عنوانه)ا)) وريش  زكرياء) السيد 
محمد) شارع  مبروكة  تجزئة  (1 رقم)
بن احمد الديغو�شي الزيتون)50070 

مكناس املغرب.
عنوانه)ا)) وريش  هند  السيدة 
 07 19)الشقة) إقامة املعمورة عمارة)

11100)سال الجديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) وريش  مونية  السيدة 
اتواركة) العراقي  تجزئة  (10 رقم)

50060)مكناس املغرب
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عنوانه)ا)) وريش  فصاء) السيدة 
محمد) شارع  مبروكة  تجزئة  (1 رقم)
بن احمد الديغو�شي الزيتون)50070 

مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (0( بتاريخ) بمكناس  التجارية 

))0))تحت رقم)-.

(0(I

STE GCC SARL

 STE AYT B3ZIZ ZAWAYA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي3 شركة

STE GCC SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 1 ERE(ETAGE(AVE(MED(V
 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC
 STE AYT B(ZIZ ZAWAYA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار امان 
نقيدار واكليم تنغير - 5800  تنغير 

املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 0 1
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AYT B(ZIZ ZAWAYA SARL
-البناء) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

واالشغال املختلصة
-نقل البضائع لحساب الغير

عنوان املقر االجتماعي):)دوار امان)
تنغير) ( 5800 (- نقيدار واكليم تنغير)

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد يوسف بعزيز):)0 ))حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

 ((0 (: بعزيز) الحسين  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

0)))حصة) (: السيد حسن بعزيز)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بعزيز  يوسف  السيد 
 5(600 تنجداد) الخربات  بور  قصر 

تنجداد املغرب.
عنوانه)ا)) بغزيز  الحسين  السيد 
 5(600 تنجداد) الخربات  قصر 

تنجداد املغرب.
السيد حسن بعزيز عنوانه)ا))بور)
 5(600 كلميمة) تنجداد  الخربات 

تنجداد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بعزيز  يوسف  السيد 
 5(600 تنجداد) الخربات  بور  قصر 

تنجداد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (11 بتاريخ) بتنغير  االبتدائية 

))0))تحت رقم)658.
(0 I

D&C(COMPANY

ORIENTAL YOUSSEF CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

D&C(COMPANY
الشقة رقم )0 شارع محمد الخام3 

عمارة مضران ال1ابق الثاني ، 
00))6، بركان املغرب

 ORIENTAL YOUSSEF CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم ) 
قرب مسجد حمز بركان - 00))6 

بركان املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

8661

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (08

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ORIENTAL YOUSSEF CASH

دفع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الصاتورة)-)متعدد الخدمات)-)تحويل)

األموال.

 ( رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 6((00 (- بركان) حمز  مسجد  قرب 

بركان املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: فالحي) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) فالحي  سعيد  السيد 

سيدي) الهناء) حي  الوحد  (16 زنقة)

سليمان)00))6)بركان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) فالحي  سعيد  السيد 

سيدي) الهناء) حي  الوحد  (16 زنقة)

سليمان)00))6)بركان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (08 بتاريخ) ببركان  االبتدائية 

))0))تحت رقم)))0)/50 .

(05I

FIGET SARL

HEALTHY LIFE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIGET SARL

 AV.DES(FAR(IMM(HANIAA 1,3

 EME(ETAGE(APP(N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN(MAROC

HEALTHY LIFE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصصية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن الثاني رقم 91 مرتيل - 

150)9 مرتيل املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.191(9

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) ((0(( يوليوز) ((8 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

رغسمالها) مبلغ  (HEALTHY LIFE

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

اإلجتماعي شارع الحسن الثاني رقم)

املغرب) مرتيل  (9(150 (- مرتيل) (91

نتيجة ل):)عدم تحقيق هدف الشركة.

شارع) ب  التصصية  مقر  حدد  و 

(- مرتيل) (91 رقم) الثاني  الحسن 

150)9)مرتيل املغرب.)

و عين:

العلوي) فصاء) السيد)ة))

عمارة) الزرق1وني  شارع  وعنوانه)ا))

8)ط)))رقم)9)ت1وان)000)9)ت1وان)

املغرب كمصصي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (09 االبتدائية بت1وان بتاريخ)

))0))تحت رقم)1717.

(06I
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FOUZMEDIA

JAWHARAT TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
JAWHARAT TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 

)) الحي الصناعي البلدي - 000 1 
القني1رة املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66(51

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JAWHARAT TRANS
:)مقاول في) أرض الشركة بإيجاز)

نقل املستخدمين.
الرقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 1 000 (- الحي الصناعي البلدي) (((

القني1رة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 99.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
كلثوم عنوانه)ا)) السيدة قاسمي 
املدينة) ( ( رقم) فيال  سيتي  كولف 
 (0000 بوسكورة) الخضراء)

الدارالبيضاء)املغرب.
السيدة قاسمي نعيمة عنوانه)ا))
السجلما�شي) محمد  شارع  (8 الرقم)
 (0000 بوركون) الشقة) )

الدارالبيضاء)املغرب.
نورالدين) قاسمي  السيد 
عنوانه)ا)))6)زاوية زنقة محمد القري)

 1 000 ب) مدخل  (( الشقة) ومصر 
القني1رة املغرب.

السيد قاسمي ابراهيم عنوانه)ا))
(-- شارع الحسن الثاني م1حنة فالح)

سيدي سليمان املغرب.
عنوانه)ا)) حسن  قاسمي  السيد 
شارع) (11 الرقم) (L بلوك) (19 سكتور)
الرباط) ((0000 الرياض) حي  الصداء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
نورالدين) قاسمي  السيد 
عنوانه)ا)))6)زاوية زنقة محمد القري)
 1 000 ب) مدخل  (( الشقة) ومصر 

القني1رة املغرب
عنوانه)ا)) حسن  قاسمي  السيد 
شارع) (11 الرقم) (L بلوك) (19 سكتور)
الرباط) ((0000 الرياض) حي  الصداء)

املغرب
السيد قاسمي ابراهيم عنوانه)ا))
(-- شارع الحسن الثاني م1حنة فالح)

سيدي سليمان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) بالقني1رة  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)-.
(07I

مكتب املتني للمحاسبة والتدبير

 COQUILLAGES HISPA
MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تصويت حصص

مكتب املتني للمحاسبة والتدبير
ساحة نصارا ) اقامة سان 

فرانسيسكو - ط ) رقم 9 ، 0 900، 
طنجة املغرب

 COQUILLAGES HISPA MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي القني1رة 
- ميناء الصيد املهدية - . القني1رة 

املغرب.
تصويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5(((7

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(( يوليوز) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تصويت السيد))ة))محمد املصباحي)
غفل) من  اجتماعية  حصة  ((0
وليد) )ة)) السيد) لصائدة  حصة  (600

املصباحي بتاريخ)11)يوليوز)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 0( بتاريخ) بالقني1رة  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)169)9.
(08I

fidomek

SOCIETE LEGANES INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

fidomek
 N13 4EME(ETAGE(IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA
 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes(maroc
 SOCIETE LEGANES INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 
بال1ابق األر�شي تجزئة زرهونية 

توسيع   الش1ر ) رقم 00) مكناس 
50000 مكناس املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
569(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOCIETE LEGANES INVEST
منعش) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عقاري.
محل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
زرهونية) تجزئة  األر�شي  بال1ابق 
توسيع) )الش1ر)))رقم)00))مكناس)

50000)مكناس املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

  00 (: النيا) الرحيم  عبد  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

حصة) ((00 (: السيد محمد النيا)
بقيمة)100)درهم للحصة).

ج1يوي) الرحمان  عبد  السيدة 
درهم) (100 بقيمة) حصة  ((00 (:

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد عبد الرحيم النيا عنوانه)ا))
 50000 الزرهونية توسيع) ((77 رقم)

مكناس املغرب.
عنوانه)ا)) النيا  محمد  السيد 
بدر وجه) تجزئة  ((1 رقم) (( ا) عمارة 

عروس)50000)مكناس املغرب).
ج1يوي) الرحمان  عبد  السيد 
 06 النعيم) راء) رقم) 19) عنوانه)ا))

50000)مكناس املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الرحيم النيا عنوانه)ا))
 50000 الزرهونية توسيع) ((77 رقم)

مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (11 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

))0))تحت رقم) )9).
(09I

GEANT CONSEIL

 SYNERGIE LOGISTIQUE
MENARA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تصويت حصص

GEANT CONSEIL
 LOT(IZDIHAR(N° 183 APT
 1 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 SYNERGIE LOGISTIQUE
MENARA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 111 شارع 
عبد الكريم الخ1ابي إقامة ايمان 
ال1ابق ) املكتب 18 مراكش. - 

0000  مراكش املغرب.
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تصويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5(61(
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(( يوليوز) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):
)ة))عادل االمكاري) تصويت السيد)
غفل) من  اجتماعية  حصة  (800
1.000)حصة لصائدة السيد))ة))منير)

االمكاري بتاريخ))1)يوليوز)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أشت) (1( بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))0))تحت رقم)8557)1.
(10I

AL ISTICHARYA CONSULTING

CHAKOR OLIVE SARL STE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

AL ISTICHARYA CONSULTING
 BLOC 7 LOTIS 3 MARS(N°48 (1

 1ER(ETAGE(BENI(MELLAL ،
23500، BENI(MELLAL(MAROC

 CHAKOR OLIVE SARL STE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اوالد احمد 
اوالد ايلول اوالد نافر سوق السبت 
غوالد النمة - 550)) سوق السبت 

غوالد النمة املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 1(
في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يناير) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHAKOR OLIVE SARL STE
فناعة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

زيت الزيتون.
اوالد) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ايلول اوالد نافر سوق) احمد اوالد 

سوق) (((550 (- النمة) السبت غوالد 

السبت غوالد النمة املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد شكور الياس):)00 )حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد شكور عبد الرحمان):)00) 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد شكور محمد):)00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الياس  شكور  السيد 

اوالد) احمد  اوالد  ايلول  اوالد  دوار 

النمة) غوالد  السبت  سوق  نافر 

النمة) اوالد  السبت  سوق  (((550

املغرب.

الرحمان) عبد  شكور  السيد 

عنوانه)ا))دوار اوالد ايلول اوالد احمد)

اوالد نافر سوق السبت غوالد النمة)

النما) اوالد  السبت  سوق  (((550

املغرب.

عنوانه)ا)) محمد  شكور  السيد 

اوالد) احمد  اوالد  ايلول  اوالد  دوار 

النمة) غوالد  السبت  سوق  نافر 

النما) اوالد  السبت  سوق  (((550

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الياس  شكور  السيد 

اوالد) احمد  اوالد  ايلول  اوالد  دوار 

النمة)) غوالد  السبت  سوق  نافر 

النمة) اوالد  السبت  سوق  (((550

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسوق السبت اوالد النمة)

رقم) تحت  ((0(( يوليوز) ((6 بتاريخ)

.(9(/(0((

(11I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

GMNM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

 ALI(OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
فندوق البريد 10) الرئيسية 
الرشيدية ، 000)5، الرشيدية 

املغرب
GMNM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
تازموريت الخنك - 000)5 

الراشدية املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16197

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. GMNM
االشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)
وانظمتها) الري  قنوات  املختلصة 

الخردة واملتالشيات.
قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تازموريت الخنك)-)000)5)الراشدية)

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: نادية) بلمكي  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) نادية  بلمكي  السيدة 
طه) تجزئة  الثاني  ال1ابق  (1 ( رقم)
مكناس) (50000 رياض االسماعيلية)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) نادية  بلمكي  السيدة 
طه) تجزئة  الثاني  ال1ابق  (1 ( رقم)
مكناس) (50000 رياض االسماعيلية)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)1015.
(1(I

THE BAGUETTE

THE BAGUETTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

THE BAGUETTE
5 1 شارع محمد الخام3 ال1ابق 
 Tanger ،90000 ، (8 الرابع شقة

Maroc
THE BAGUETTE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصصية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي )9 اقامة 
ميامي غ شارع الحسن االول املحل 
11 طنجة 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.99191
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) ((0(( يونيو) ((0 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 THE BAGUETTE الوحيد) الشريك 
درهم) (100.000 رغسمالها) مبلغ 
اقامة) (9( وعنوان مقرها اإلجتماعي)
ميامي غ شارع الحسن االول املحل)11 
طنجة املغرب نتيجة) (90000 طنجة)
من) الذي  الهدف  تحقيق  عدم  (: ل)

اجله اسست الشركة.
و حدد مقر التصصية ب))9)اقامة)
ميامي غ شارع الحسن االول املحل)11 

طنجة)90000)طنجة املغرب.)
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و عين:
الغماري) الحميد  عبد  السيد)ة))
 1 لخرلدة) عمارة  ((( وعنوانه)ا))
زنقة ابن زيدون) شقة)  ) (( ال1بق)
)ة)) املغرب كمصصي) طنجة  (90000

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) ((0 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)6097.
(1(I

INFOPLUME

الشركة العامة لالشغال الطرق 
SGGTR الكبرى

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رغسمال الشركة

INFOPLUME
9 1 شارع محمد الخام3 اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 
املغرب

الشركة العامة لالشغال ال1رق 
الكبرى SGGTR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة، 
حي السانية الق1عة ) تجزئة .17) 
E، ال1ابق السصلي - 90000 طنجة 

املغرب .
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.57185

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم) ((0(( يوليوز) ((5 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
من) غي  درهم«) ((.000.000«
»1.000.000)درهم«)إلى)»000.000.) 
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية غو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (10 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)8 )8 57 56).
(1 I

INFOPLUME

Q Q TRANS
إعالن متعدد القرارات

INFOPLUME
9 1 شارع محمد الخام3 اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 
املغرب

Q Q TRANS »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 9) شارع 
عمرو بن العاص ،ال1ابق الثالث 
الرقم 6)،طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.10 591

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)6))يوليوز)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تصويض االمضاء)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)16:)الذي ينص على مايلي:)
ينص هدا البند من القانون االسا�شي)
الجعباق) رحمة  للسيدة  يحق  انه 
االمضاء)املشترك واملقترن مع السيد)
الوتائق) جميع  على  نوفل  باردعي 

واملستندات الخافة بالشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((6 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)17 56)-95)8.
(15I

fudcom

AL GHOFRANE PRINT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

fudcom
 BD(HASSAN(II(N°202. 1ER
 ETAGE(BUREAU(N°1 BENI

 MELLAL BD HASSAN II N°(0(.
 1ER(ETAGE(BUREAU(N°1 BENI
 MELLAL، 23000، BENI(MELLAL

MAROC

AL GHOFRANE PRINT شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

الحمدانية ) رقم 16 ال1ابق األول 
بني مالل - 000)) بني مالل املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1((87
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في)0))يوليوز)))0))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
16)ال1ابق) ))رقم) »اقامة الحمدانية)
بني مالل) (((000 (- بني مالل) األول 
املغرب«)إلى)»اقامة الواحة)1)رقم) 1 
بني مالل)-)000)))بني مالل املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ)8))يوليوز)

))0))تحت رقم)709.

(16I

ADVISORY PARTNERS

LM TANGER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

ADVISORY PARTNERS
165 شارع عبد املؤمن حي 

املستشصيات بناية غ ال1ابق األول 
الدار البيضاء ، 0160)، الدار 

البيضاء املغرب
LM TANGER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

ورأة شارع طن1ان محل رقم 8) 
طنجة - 6)900 طنجة املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(9765
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LM (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TANGER
أرض الشركة بإيجاز):)

تشغيل امل1اعم واملقاهي-
وحدات) وبيع  وت1وير  اقتناء)

امل1اعم واملقاهي-
منح في إدارة امل1اعم واملقاهي-

استيراد وتوزيع وتصدير املنتجات)
الغذائية-

وعموما،)جميع املعامالت املالية،)
التجارية،)الصناعية،)العقارية والغير)
والتي قد تكون ذات فلة) العقارية،)
باألهداف) مباشرة  أير  غو  مباشرة 
في ت1ويرها) املذكورة غعاله وتساهم 

غو تمديدها.
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 (8 رقم) محل  طن1ان  شارع  ورأة 

طنجة)-)6)900)طنجة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 ((0 (: السيد ال1يب فا�شي فهري)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 ((0 (: السيد علي العلمي شم3)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد عبد الرزاق التعالبي):)0 ) 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
فهري) فا�شي  ال1يب  السيد 
عمارة) سينا  ابن  شارع  عنوانه)ا))
البيضاء) الدار  حي السالم  ن رقم) )

50 0))الدار البيضاء)املغرب.
شم3) العلمي  علي  السيد 
 ( عمارة) (GH 1 السعادة) عنوانه)ا))
شقة)8)االلصة الدار البيضاء))0)0) 

الدار البيضاء)املغرب.
التعالبي) الرزاق  عبد  السيد 
 E تجزئة فير مارين عمارة) عنوانه)ا))
غوالد) (GH 01 0( ال1ابق) ((( ،)شقة)
 (5((( عزوز النوافر الدار البيضاء)

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
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فهري) فا�شي  ال1يب  السيد 
عمارة) سينا  ابن  شارع  عنوانه)ا))
البيضاء) الدار  حي السالم  ن رقم) )

50 0))الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (1( بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)-.
(17I

SANGOTECH

SANGOTECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

SANGOTECH
56) شارع الزرق1وني طابق 9 رقم 
)GH 7 IMM 5، 20250 9، الدار 

البيضاء املغرب
SangoTech شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 65)، 

شارع الزرق1وني طابق 9، رقم )9 - 
50)0) الدار البيضاء املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55088(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) ((9
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SangoTech
بيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
الجديدة) الحواسيب  وافالح 

واملستعملة ولوازمها،
توفير خدمات االستشارة في شراء)

املستلزمات االلكترونية.
(،(65 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 -  9( 9،)رقم) شارع الزرق1وني طابق)

50)0))الدار البيضاء)املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: بوبكر) ابن  علي  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بوبكر  ابن  علي  السيد 
البلدي،) باملستودع  امللحق  السكن 
الدشيرة) السو�شي،) املختار  شارع 

60)86)انزكان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بوبكر  ابن  علي  السيد 
البلدي،) باملستودع  امللحق  السكن 
الدشيرة) السو�شي،) املختار  شارع 

60)86)انزكان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)))0))تحت رقم) 91).
(18I

AGS CONSEIL

AFTAS CONSTRUCTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

AGS CONSEIL
 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

AFTAS CONSTRUCTIONS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5)5 شارع 
الصداء - 0000) الدارالبيضاء 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.91((9

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) ((0(( يونيو) (0( املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة))غحمد)
ومحمد) غسكور  ولحسن  غسكور 
غسكور وغحمد غساكور وموالي رشيد)

غساكور كمسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)0 7))8.
(19I

A&E(Consulting

PALMIER GROUPE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

A&E(Consulting
 QUARTIER ZONE

 INDUSTRIELLE(EL(WIFAK 1
 RUE 2 N 19 ETAGE 2 BUREAU

 N 8 OULFA(CASA ، 20660،
CASABLANCA MAROC

PALMIER GROUPE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصصية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوكالة الحضرية ليساسصة تجزية 
إ 1 رقم 17 الدار البيضاء - 0660) 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 017(9

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر) ((0(1 أشت) (18 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 PALMIER الوحيد) الشريك  ذات 
 100.000 مبلغ رغسمالها) (GROUPE
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
ليساسصة) الحضرية  الوكالة  تجزئة 
(- البيضاء) الدار  (17 رقم) (1 إ) تجزية 
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) ((0660

ل):)العجر في املزانية.
تجزئة) ب  التصصية  مقر  حدد  و 
الوكالة الحضرية ليساسصة تجزية)1 
رقم)17)الدار البيضاء)-)0660))الدار)

البيضاء)املغرب.)
و عين:

وهروش) الكريم  عبد  السيد)ة))
الحضرية) الوكالة  تجزئة  وعنوانه)ا))
االلصة الدار) (6 شقة رقم) (17 عمارة)
البيضاء) الدار  ((0660 البيضاء)

املغرب كمصصي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

غبريل)))0))تحت رقم)1 07)8.

((0I

CABINET SARANOR

BASSMA GAZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قصل التصصية

CABINET SARANOR

 AV- ALI(CHAARA(RUE 3 N° 5

 AIN(MELLOUL(TETOUAN ،

93000، TETOUAN(MAROC

BASSMA GAZ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : طريق 

طنجة شارع واد مارتيل رقم )6 - 

000)9 ت1وان املغرب.

قصل التصصية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.( 69(

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((0(( يوليوز) ((0 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (BASSMA GAZ حل)

رغسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

واد) شارع  طنجة  طريق  اإلجتماعي 

ت1وان) (9(000  -  6( رقم) مارتيل 

املغرب نتيجة لعدم فعل غي عمليات)

(،(019 سنة) التأسي3  منذ  تجارية 

الصعوبة في اإلن1القة..

و عين:

استيتو) محمد  السيد)ة))

شارع موحا حمو الزياني) وعنوانه)ا))
املغرب) ت1وان  (9(000  75 رقم)

كمصصي))ة))للشركة.

وقد تم انعقاد الجمعية الختامية)

طريق) وفي  ((0(( يوليوز) ((0 بتاريخ)

 -  6( رقم) مارتيل  واد  شارع  طنجة 

000)9)ت1وان املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (01 االبتدائية بت1وان بتاريخ)

))0))تحت رقم)1679.
((1I

موثق

L›ESCALE DES GOUTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

موثق
شارع الداي ولد سيدي بابا اقامة 
مالك بين ال1ابقين رقم 5 الحي 

االداري الوالية ، 000)9، ت1وان 
املغرب

L›ESCALE DES GOUTS شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي )) شارع 

واد زيز رقم 1 اكدال الرباط - 
10090 الرباط املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16(107

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (09
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.L’ESCALE DES GOUTS
تسيير) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

مح1ة وقود.
)))شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
واد زيز رقم)1)اكدال الرباط)-)10090 

الرباط املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيد نور الدين مهدي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

السيد نور الدين مهدي عنوانه)ا))
 (8 ت1وان شارع موالي عباس رقم)

مكرر)000)9)ت1وان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نور الدين مهدي عنوانه)ا))
 (8 ت1وان شارع موالي عباس رقم)

مكرر)000)9)ت1وان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (09 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))0))تحت رقم)6671.

(((I

YOUNESS BENMOUSSA

KIPLOP SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي النهضة ) رقم )7 تيصلت، 

Tiflet(Maroc ،15 00
KIPLOP SERVICE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 
زنقة محمد القري وزنقة انوال 

إقامة املنار عمارة ب املكتب رقم ) 
القني1رة 000 1 القني1رة املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66(5(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (((
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KIPLOP SERVICE

االشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)
املختلصة غو البناء)/)نقل البضائع

عنوان املقر االجتماعي):)زاوية زنقة)
محمد القري وزنقة انوال إقامة املنار)
القني1رة) (( رقم) املكتب  ب  عمارة 

000 1)القني1رة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: توفيق) احيزون  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد احيزون توفيق عنوانه)ا))
تيصلت) (9050 رقم) (9 م) الرشاد  حي 

00 15)تيصلت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احيزون توفيق عنوانه)ا))
تيصلت) (9050 رقم) (9 م) الرشاد  حي 

00 15)تيصلت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) بالقني1رة  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)66))9.
(((I

YOUNESS BENMOUSSA

DJ TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي النهضة ) رقم )7 تيصلت، 

Tiflet(Maroc ،15 00
DJ TRAVAUX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عين جدام 

ايت مو�شى ايت بويحيى الحجامة 
تيصلت 00 15 تيصلت املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) ((8

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DJ (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TRAVAUX

اعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البناء.

عنوان املقر االجتماعي):)عين جدام)

الحجامة) بويحيى  ايت  مو�شى  ايت 

تيصلت)00 15)تيصلت املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: جمال) ادري�شي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) جمال  ادري�شي  السيد 

الحجامة) بويحيى  ايت  مو�شى  ايت 

تيصلت)00 15)تيصلت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) جمال  ادري�شي  السيد 

الحجامة) بويحيى  ايت  مو�شى  ايت 

تيصلت)00 15)تيصلت املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (15 االبتدائية بتيصلت بتاريخ)

))0))تحت رقم) 6 .

(( I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

LES RELAIS DE TAHLA
إعالن متعدد القرارات

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة العربية السعودية – رقم 

العمارة -0) ال1ابق األول رقم 5 ، 

0000)، فاس مغرب

LES RELAIS DE TAHLA »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
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وعنوان مقرها االجتماعي: باب 
اللوطة ظهر الحلحال تاهلة تازة باب 

اللوطة ظهر الحلحال تاهلة تازة 
00)5) تاهلة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1917
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)7))يوليوز)))0)
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تصويت حصص الشركة

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
تحويل الشكل القانوني)

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
استقالة مسير الشركة

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
تعيين مسير جديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�شي التالية:)

على) ينص  الذي  (:8-7 رقم) بند 
العام) الجمع  بمقت�شى  مايلي:)
يوليوز) ((7 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
تصويت) (: تمت املصادقة على) ((0((
 1.596 مالغي) أوجي  ايف  السيد 
السيدة) لصائدة  اجتماعية  حصة 
نوال الجناتي وكذلك تصويت السيدة)
حصة) غلو) 68) أوزموند  ايليزابيت 
نوال) السيدة  لصائدة  اجتماعية 
الجناتي مجموع الحصص هو)80)). 
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
اإلستثنائي) العام  الجمع  بمقت�شى 
املؤرخ في)7))يوليوز)))0))تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.
بند رقم)15:)الذي ينص على مايلي:)
اإلستثنائي) العام  الجمع  بمقت�شى 
))0))تم تعيين) 7))يوليوز) املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيدة الجناتي)
تبعا) للشركة  وحيد  كمسير  نوال 
إلقالة مسير السيد ايف أوجي مالغي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) بتاريخ) 0) بتازة  االبتدائية 

))0))تحت رقم) 9).
((5I

FOUZMEDIA

VOTRE MARCHE
إعالن متعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
VOTRE MARCHE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: الرقم 
8))) طريق مهدية إقامة نسيم 
مهدية املحل رقم ) - - القني1رة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.6  7(

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)8))يوليوز)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
في) اجتماعية  حصة  (500 تصويت)
لصائدة) لوليدي  غمين  محمد  ملكية 
وتصويت) عبدالوي،) ادري3  السيد 
السيد) لصائدة  لوليدي  غمين  محمد 
التصويت) لهذا  تبعا  الصقلي،) محمد 
على) موزع  الشركة  رغسمال  غفبح 
الشكل التالي:)السيد ادري3 عبدالوي)
حصة والسيد محمد الصقلي) (500
محمد) السيد  تعيين  حصة،) (500
غمين لوليدي مسير وحيد أير شريك)

وتخول له جميع الصالحيات)
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
لشركة) (Xpress 59 شعار) إضافة 
(
ً
تبعا (VOTRE MARCHE SARL
 (55 175 رقم) السلبية  للشهادة 
بتاريخ)))0)/5/07)،)تحيين القانون)

األسا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
في) اجتماعية  حصة  (500 تصويت)
لصائدة) لوليدي  غمين  محمد  ملكية 
وتصويت) عبدالوي،) ادري3  السيد 
السيد) لصائدة  لوليدي  غمين  محمد 
التصويت) لهذا  تبعا  الصقلي،) محمد 
على) موزع  الشركة  رغسمال  غفبح 
الشكل التالي:)السيد ادري3 عبدالوي)

حصة والسيد محمد الصقلي) (500
محمد) السيد  تعيين  حصة،) (500
غمين لوليدي مسير وحيد أير شريك)

وتخول له جميع الصالحيات)
بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
لشركة) (Xpress 59 شعار) إضافة 
(
ً
تبعا (VOTRE MARCHE SARL
 (55 175 رقم) السلبية  للشهادة 
بتاريخ)))0)/5/07)،)تحيين القانون)

األسا�شي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ) بالقني1رة  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)187)9.
((6I

موثق

LIND SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

موثق
شارع الداي ولد سيدي بابا اقامة 
مالك بين ال1ابقين رقم 5 الحي 

االداري الوالية ، 000)9، ت1وان 
املغرب

LIND SERVICE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي )) شارع 

واد زيز رقم 1 اكدال الرباط - 
10090 الرباط املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16(109

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (09
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LIND (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SERVICE

تسيير) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
مح1ة وقود.

)))شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
واد زيز رقم)1)اكدال الرباط)-)10090 

الرباط املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيد نور الدين مهدي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد نور الدين مهدي عنوانه)ا))
 (8 ت1وان شارع موالي عباس رقم)

مكرر)000)9)ت1وان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نور الدين مهدي عنوانه)ا))
 (8 ت1وان شارع موالي عباس رقم)

مكرر)000)9)ت1وان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (09 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))0))تحت رقم))667.

((7I

FOUZMEDIA

 SOCIETE OUB OLA SARL
AU

إعالن متعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE OUB OLA SARL AU
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: زنقة 

املنصور الدهبي عمارة رقم  1 محل 
رقم ) ال1ابق األر�شي - - القني1رة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في))))ماي)))0)
تم اتخاذ القرارات التالية:)
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على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
1000)حصة في ملكية) مايلي:)تصويت)
حمامي لصائدة السيد) السيدة سناء)
حسين بلمختار حيث غفبح رغسمال)
التالي:) الشكل  على  موزع  الشركة 
يملك) بلمختار غفبح  السيد حسين 

1000)حصة
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيد السيد حسين بلمختار)
استقالة) بعد  للشركة  وحيد  مسير 

املسير القديم
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) بند 
1000)حصة في ملكية) مايلي:)تصويت)
حمامي لصائدة السيد) السيدة سناء)
حسين بلمختار حيث غفبح رغسمال)
التالي:) الشكل  على  موزع  الشركة 
يملك) بلمختار غفبح  السيد حسين 

1000)حصة
بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيد السيد حسين بلمختار)
استقالة) بعد  للشركة  وحيد  مسير 

املسير القديم
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقني1رة بتاريخ))))يونيو)

))0))تحت رقم)91817.
((8I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

DIGI-LINE SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تصويت حصص

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة العربية السعودية – رقم 

العمارة -0) ال1ابق األول رقم 5 ، 
0000)، فاس مغرب

DIGI-LINE SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 شارع 
ضاية عوا ال1ابق   الشقة 16 
غكدال الرباط - 10090 الرباط 

املغرب.
تصويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.160017

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) ((0(( يوليوز) ((5 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تصويت السيد))ة))كمال بن عمار)
غفل) من  اجتماعية  حصة  (1.000
)ة)) السيد) لصائدة  حصة  (1.000
يوليوز) ((5 بتاريخ) العمراني  محاسن 

.(0((
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أشت) (0( بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))0))تحت رقم)5 69)1.

((9I

FISCO GLOIRE CONSEIL

BE-URBAN HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

FISCO GLOIRE CONSEIL
 BD(BAHMAD(N°7 4EME ((0
 ETAGE QUARTIER BELVEDERE

 CASABLANCA ، 20300،
CASABLANCA MAROC

BE-URBAN HOLDING شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 79 زنقة 
رحال بن غحمد إقامة سعاد شقة 
رقم 17 بلصيدير - 00)0) الدار 

البيضاء املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55( 9(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
BE- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.URBAN HOLDING
منعش) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عقاري.

زنقة) (79 (: عنوان املقر االجتماعي)
شقة) سعاد  إقامة  غحمد  بن  رحال 
الدار) ((0(00 (- بلصيدير) (17 رقم)

البيضاء)املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (700 (: بلكتي) عزيز  السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة).
 (00 (: اليازغي) غسماء) السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 100 (: بلكتي) نور  لينة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
 79 بلكتي عنوانه)ا)) السيد عزيز 
سعاد) إقامة  غحمد  بن  رحال  زنقة 
الدار) ((0(00 بلصيدير) (17 شقة رقم)

البيضاء)املغرب.
اليازغي عنوانه)ا)) السيدة غسماء)

بلجيكا)00000)بلجيكا بلجيكا.
السيدة لينة نور بلكتي عنوانه)ا))

بلجيكا)00000)بلجيكا بلجيكا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 79 بلكتي عنوانه)ا)) السيد عزيز 
سعاد) إقامة  غحمد  بن  رحال  زنقة 
الدار) ((0(00 بلصيدير) (17 شقة رقم)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم) )) )8.
((0I

إكسترناليا

ROUANDI
إعالن متعدد القرارات

إكسترناليا
تجزئة الكولين، عمارة لو ماتينيون 
ال1ابق ) املكتب 6 سيدي معروف، 

0150)، البيضاء اململكة املغربية
ROUANDI »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: حي 

القصبة دمنات - - ازيالل املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.((95
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في))0)يونيو)))0)
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)١:)الذي ينص على مايلي:)
بمبلغ) الشركة  مال  رغس  في  الزيادة 
مبلغه) ليصبح  درهم  (10000000
0000000))درهم وذلك بمقافة مع)

الحساب الجاري للشريك الوحيد
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
بمبلغ) الشركة  مال  رغس  في  الزيادة 
مبلغه) ليصبح  درهم  (10000000
بواس1ة) وذلك  درهم  ( 0000000

سحب من حساب االرباح املنقولة
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تحيين القانون االسا�شي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 
بمبلغ) املال  رغس  تحديد  تم  مايلي:)
)0.000.000 ))غربعون مليون درهم.)
سهم) ( 00000 إلى) مقسمة  وهي 
 1 مرقمة من) (، درهم) (100 منها) كل 
بالكامل) مخصصة  (، ( 00000 إلى)
املساهم) يعلن  الوحيد.) للمساهم 
تشكل) سهم  ( 00.000 غن) الوحيد 

رغس مال الشركة مدفوعة بالكامل.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (05 بتاريخ) بازيالل  االبتدائية 

))0))تحت رقم)))).
((1I

YOUNESS BENMOUSSA

 EL KHATTABI
MOHAMMED TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي3 شركة

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي النهضة ) رقم )7 تيصلت، 

Tiflet(Maroc ،15 00
 EL KHATTABI MOHAMMED
TRANS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 15 شارع 

االب1ال رقم  0 اكدال الرباط 

10000 الرباط املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(7(69

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((019 فبراير) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 KHATTABI MOHAMMED

.TRANS

أرض الشركة بإيجاز):)النقل.

15)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

الرباط) اكدال  رقم) 0) االب1ال 

10000)الرباط املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: محمد) الخ1ابي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

السيد الخ1ابي محمد عنوانه)ا))

التوازي1الجنوبية) بنعيش  اوالد  دوار 

 1 000 القني1رة) السصلية  عامر 

القني1رة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الخ1ابي محمد عنوانه)ا))

التوازي1الجنوبية) بنعيش  اوالد  دوار 

 1 000 القني1رة) السصلية  عامر 

القني1رة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط بتاريخ)-)تحت رقم)-.

(((I

fiducaire(service(ouidan

SAMOUDI IMMOBILIER
إعالن متعدد القرارات

fiducaire(service(ouidan

 hamama(route(de(tanger

 residence(bahri 1 er(etage(N3

 TETOUAN ، 93000، TETOUAN

MAROC

SAMOUDI IMMOBILIER »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

موالي الحسن بن املهدي اقامة 

اجناد شقة رقم 16 ت1وان 000)9 

ت1وان املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(88((

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في) 1)يوليوز)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

االسهم) ملكية  نقل  على  املصادقة 

طارق) السيد  غسهم  من  سهم  ((0

الحسن) السيد.) لصالح  الصمودي 

التعريف) ب1اقة  رقم  الصمودي 

B696000(الوطنية

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

الصمودي) الحسن  السيد.) تعيين 

كمدير) الصمودي  طارق  والسيد 

طارق) السيد  واستقالة  مشارك 

الصمودي كمدير وحيد.

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تغيير في الشكل القانوني للشركة:)من)

SARL(إلى(SARL AU

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تحديت النظام االسا�شي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (0( االبتدائية بت1وان بتاريخ)

))0))تحت رقم))169.

(((I

GALAXYCOMPT

HORIZON MULTISERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قصل التصصية

GALAXYCOMPT

 Av. Mohamed(Ben(El(Hasan(Al

 Ouazzani(Résidence(Nabil(n°3

Tétouan ، 93000، ت1وان املغرب

 HORIZON MULTISERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : مركب 

ميكس1ا الصافيا بلوك )) شقة 

110 مرتيل - 150)9 مرتيل املغرب .

قصل التصصية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1 807

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

))0))تقرر حل) 10)أشت) املؤرخ في)

 HORIZON MULTISERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

رغسمالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

الصافيا) اإلجتماعي مركب ميكس1ا 

 9(150 110)مرتيل)-) )))شقة) بلوك)

الالزمة) نتيجة  املغرب  مرتيل 

االقتصادية).

و عين:

استيتو) فاطمة  السيد)ة))

مركب ميكس1ا الصافيا) وعنوانه)ا))

مرتيل) (110 شقة) (( طبقة) (17 بلوك)

)ة)) كمصصي) املغرب  مرتيل  (9(150

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

اقامة) وفي  ((0(( أشت) (10 بتاريخ)

ميكس1ا الصافيا بلوك))))شقة))) 

مرتيل)-)150)9)مرتيل مرتيل.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (15 االبتدائية بت1وان بتاريخ)

))0))تحت رقم)  17.

(( I

FIDIHEB

FASCOTRAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

FIDIHEB
9 1 شارع اللة الياقوة ، 0000)، 

CASABLANCA املغرب
FASCOTRAD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  6 زنقة 
عبد هللا املديوني ال1ابق 1 الشقة 
) الدار البيضاء - 0000) الدار 

البيضاء املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55(605
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FASCOTRAD
أرض الشركة بإيجاز):)التجارة)

االستراد والتسدير.
زنقة) (6 (: عنوان املقر االجتماعي)
عبد هللا املديوني ال1ابق)1)الشقة)) 
الدار البيضاء)-)0000))الدار البيضاء)

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (500 (: عمر شعبي) السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة).
500)حصة) (: السيد محمد خليل)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
 1( السيد عمر شعبي عنوانه)ا))
 5 ال1ابق) املنصور  يعقوب  شارع 
لبيضاء) الدار  ((0000  17 الشقة)

املغرب.
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عنوانه)ا)) خليل  محمد  السيد 
 (0000  (8 شارع غ الرقم) (( ميمونة)

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 1( السيد عمر شعبي عنوانه)ا))
 5 ال1ابق) املنصور  يعقوب  شارع 
لبيضاء) الدار  ((0000  17 الشقة)

املغرب
عنوانه)ا)) خليل  محمد  السيد 
 (0000  (8 شارع غ الرقم) (( ميمونة)

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)7)5 )8.
((5I

FOUZMEDIA

TRASERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
TRASERVICE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
غليان3 دارنا عمارة غ7 س1/)) 
الشقة 17 - 000 1 القني1رة 

املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66(((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (10
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRASERVICE

:)مقاول في) أرض الشركة بإيجاز)
نقل املستخدمين.

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
س))/1  غ7) عمارة  دارنا  غليان3 
القني1رة) (1 000  -  17 الشقة)

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) حكم  ابراهيم  السيد 

القني1رة)000 1)القني1رة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حكم  ابراهيم  السيد 

القني1رة)000 1)القني1رة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) بالقني1رة  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)-.
((6I

SAFA ACCOUNTING COMPANY

VENDING FARIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SAFA ACCOUNTING
COMPANY

شارع الجيش امللكي اقامة ايمان 
ال1ابق 5 رقم 9 ت1وان ، 000)9، 

ت1وان املغرب
VENDING FARIM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصصية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 5) تجزئة 
الرميمنات رقم 10 - 000)9 ت1وان 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(0151

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر) ((0(( أشت) (0( في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 VENDING الوحيد) الشريك  ذات 

 100.000 رغسمالها) مبلغ  (FARIM
 (5 اإلجتماعي) درهم وعنوان مقرها 
 9(000  -  10 تجزئة الرميمنات رقم)
ت1وان املغرب نتيجة ل):)الحل املبكر)

للشركة.
و حدد مقر التصصية ب)5))تجزئة)
- 000)9)ت1وان)  10 الرميمنات رقم)

املغرب.)
و عين:

بازة) الرحيم  عبد  السيد)ة))
وعنوانه)ا))5))تجزئة الرميمنات رقم)
ت1وان املغرب كمصصي) (9(000  10

)ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (10 االبتدائية بت1وان بتاريخ)

))0))تحت رقم)6)17.
((7I

إكسترناليا

 GROUPE SCOLAIRE PONTS
DE L›AVENIR PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

إأالق فرع تابع لشركة تجارية يوجد)

مقرها االجتماعي باملغرب

إكسترناليا
تجزئة الكولين، عمارة لو ماتينيون 
ال1ابق ) املكتب 6 سيدي معروف، 

0150)، البيضاء اململكة املغربية
 GROUPE SCOLAIRE PONTS

DE L›AVENIR PRIVE »شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: ممر 

HH 7 حي الليمون عين الشق الحي 
الحسني - - البيضاء املغرب.

»إأالق فرع تابع لشركة تجارية 
يوجد مقرها االجتماعي باملغرب«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.156599
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) ((0(( يوليوز) (01 في) املؤرخ 

 GROUPE لشركة) تابع  فرع  إأالق 

 SCOLAIRE PONTS DE L’AVENIR

والكائن عنوانه في) (- تسميته) (PRIVE

س1ات) (- (- تجزئة غماني حي كنانات)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (6 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)))0))تحت رقم)16 ))8.

((8I

YS AGRICOLE

YS AGRICOLE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تصويت حصص

YS AGRICOLE

1)1 شارع محمد ابن عبد هللا 

 TANGER ،90000 ، رقم 1 طنجة

MAROC

YS AGRICOLE SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1)1 شارع 

محمد ابن عبد هللا رقم 1 طنجة 

90000 طنجة املغرب.

تصويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1( 699

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت) ((0(( يونيو) (07 في) املؤرخ 

املصادقة على):

هللا) عبد  )ة)) السيد) تصويت 

من) اجتماعية  حصة  (500 بولعيش)

السيد) لصائدة  حصة  (1.000 غفل)

)ة))عبد هللا بولعيش بتاريخ)07)يونيو)

.(0((

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (08 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)5 )8.

((9I
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STE MINE FATOUAKA SARL...

STE MINE FATOUAKA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

 STE MINE FATOUAKA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تأسي3 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 رقم 7)5 تجزئة تساوت ) الع1اوية 
قلعة السراأنة

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(5(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MINE FATOUAKA SARL
أرض الشركة بإيجاز):

)البحت عن املعادن ومعالجتها
نقل البضائع لحساب الشركة

استغالل مقالع الرمال
عنوان املقر االجتماعي):)

 ( تساوت) تجزئة  (5(7 رقم)
الع1اوية قلعة السراأنة

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

السيد العسري غيوب عنوانه):دوار)
آيت سيحمد بروطة بوي عمر قلعة)

السراأنة
عنوانه) فنتي  ابراهيم  السيد 
:النواجي قرب سوق الع1اوية قلعة)

السراأنة
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العسري غيوب عنوانه):دوار)
آيت سيحمد بروطة بوي عمر قلعة)

السراأنة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراأنة بتاريخ)11 
أشت)))0))تحت رقم)))0)/5)).
( 0I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

AQUAHALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- )77 
فندوق البريد رقم 6 1، 000)7، 

الداخلة املغرب
AQUAHALL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة رقم 6)  - 000)7 الداخلة 
املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(16 7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( ماي) (1(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AQUAHALL
تجارة) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 

األسماك بالجملة.
وتقييم) ومعالجة  جمع  (-
البحرية) األعشاب  وتصدير  وتسويق 
 Gelidium(،(Colagar(،(،(والرخويات

Gigartina(،(Agar(agar)؛
وتربية) (، املائية) األحياء) تربية  (-
وتربية) (، املحار) وتربية  (، األسماك)
غشجار) وتربية  (، املائية) األحياء)
األعشاب) واستزراع  (، الصنوبر)
واملعالجة) (، واإلنتاج) (، البحرية)

والتسويق)؛.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الداخلة) (7(000 -   (6 الوحدة رقم)

املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد رضا كنريوس):)500)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد ايمان حلومي):)500)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

السيد رضا كنريوس عنوانه)ا))حي)
الداخلة) (7(000   (6 رقم) الوحدة 

املغرب.
السيد ايمان حلومي عنوانه)ا))حي)
املصلى الزنقة)91)الرقم)118 )0))) 

الصقيه بن فالح املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رضا كنريوس عنوانه)ا))حي)
الداخلة) (7(000   (6 رقم) الوحدة 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) )  الدهب  بوادي  االبتدائية 

ماي)))0))تحت رقم)))0)/ 90.

( 1I

F.M CONSULTING

ترونسبور سلمى أش س
إعالن متعدد القرارات

F.M CONSULTING
 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME(ETAGE(APPT.2 N°54
 CASABLANCA ، 20130،
CASABLANCA MAROC

ترونسبور سلمى غش س »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 65) شارع 
الزرق1وني ال1ابق التاسع رقم )9، 

- - الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 68 61

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)5))غبريل)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

السيدة) (- تصوييت:) على  املصادقة 

الحصص) من  (510 الكيايلة) سلمى 

اإلجتماعية التي تمتلكها في رغسمال)

س) غش  سلمى  ترونسبور  الشركة 

الواحدة) للحصة  درهم  (100 بتمن)

من) املمثلة  مرولوج  الشركة  لصائدة 

طرف السيد مص1صى بوتو.)-)السيد)

الحصص) من  ( 90 الكيايلة) سعد 

اإلجتماعية التي يمتلكها في رغسمال)

س) غش  سلمى  ترونسبور  الشركة 

الواحدة) للحصة  درهم  (100 بتمن)

من) املمثلة  مرولوج  الشركة  لصائدة 

طرف السيد مص1صى بوتو.

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة)

بمساهم وحيد.

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

إستقالة السيدة سلمى الكيايلة من)

منصبها كمسيرة مشاركة للشركة.

على) ينص  الذي  رقم) :) قرار 

بوتو) مص1صى  السيد  تعيين  مايلي:)

كمسير للشركة ترونسبور سلمى غش)

س لصترة أير محدودة ومنحه كامل)

والتنظيمية) اإلدارية  الصالحيات 

للشركة.)

قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

الشركة) ستكون  للعقود،) بالنسبة 

ملزمة بتوقيع فقط السيد مص1صى)

بوتو.

قرار رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

إستقالة السيدة سلمى الكيايلة من)

منصبها كمسؤولة عن اللوجيستيك.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

الشكل القانوني

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

مساهمات

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
رغس املال

بند رقم)15:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين،)مدة وفالحيات التسيير
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)))0))تحت رقم)55)9)8.
( (I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

KENZ EL MOUHITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- )77 
فندوق البريد رقم 6 1، 000)7، 

الداخلة املغرب
KENZ EL MOUHITE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم 

املن1قة الصناعية رقم 5)1 - 
000)7 الداخلة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 
)1870.بمقت�شى الجمع العام 

اإلستثنائي املؤرخ في 17 يونيو ))0) 
تم تحويل املقر االجتماعي الحالي 
للشركة من »حي السالم املن1قة 
الصناعية رقم 5)1 - 000)7 

الداخلة املغرب« إلى »شارع العركوب 
رقم 01- )77 - 000)7 الداخلة 

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

يونيو)))0))تحت رقم)8 11.
( (I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

DELICIAS DE RIO DE ORO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- )77 
فندوق البريد رقم 6 1، 000)7، 

الداخلة املغرب
 DELICIAS DE RIO DE ORO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم 

املن1قة الصناعية رقم 5)1 - 
000)7 الداخلة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(0979
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
))0))تم تحويل) 17)يونيو) املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»حي السالم املن1قة الصناعية رقم)
إلى) الداخلة املغرب«) (7(000  -  1(5
 - رقم) )01-77  العركوب  »شارع 

000)7)الداخلة املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

يونيو)))0))تحت رقم)9 11.
(  I

LE MONOPOLE

COMAFIDAY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

COMAFIDAY ، S.A.R.L(AU
تشكيل شركة ذات مسئولية 

محدودة مع مساهم واحد
في) مؤرخ  خاص  فك  بموجب 
(، البيضاء) بالدار  (1 /06/(0((
مسؤولية) ذات  شركة  تشكيل  تم 
محدودة مع شريك واحد)،)واستخرج)

منها ما يلي:
ذات) »شركة  الشركة:) شكل  ((1
مسؤولية محدودة مع مساهم واحد«
»COMAFIDAY«(:اسم الشركة(((
سمية) زنقة  الرئي�شي:) املكتب  (((
(،(( رقم) (5 ال1ابق) (( اقامة شهرزاد)
البيضاء) الدار  (Palmiers( -( 20340

املغرب
:O B J E C T(ملخص(( 

)مشورة إدارية.
رغس) تحديد  تم  املال:) رغس  ((5
املال بمبلغ مائة غلف))100،000.00) 
درهم نقًدا)،)وكلها مقسمة إلى)1000 
(، للسهم) درهم  (100 بقيمة) سهم 
مرقمة من)1)إلى)1000)؛)تم االكتتاب)
قبل) من  ربع  من  وإفداره  بالكامل 
املساهم الوحيد)،)والباقي خالل فترة)

غقل من)5)سنوات بعد التأسي3.
6))املدة:)99)سنة من تاريخ القيد)

في السجل التجاري.
7))الشركاء:

السيدة دوتي يندوبو)،)مواليد)17 
)توأو)) في بومبواكة) ديسمبر) 198)
 CIM N ° A0(66(7U ،)حاملة رقم)
الدار) غولصا  في ريز فردوس  مقيمة  (،

البيضاء.
8))اإلدارة:)تدار الشركة لصترة أير)

محدودة من خالل:
السيدة دوتي يندوبو)،)مواليد)17 
)توأو)) في بومبواكة) ديسمبر) 198)
 CIM N ° A0(66(7U ،)حاملة رقم)
الدار) غولصا  في ريز فردوس  مقيمة  (،

البيضاء.
يناير إلى) (1 من) سنة الشركة:) ((9
1))ديسمبر من كل عام.)السنة املالية)
إلى) (07/15/(0(( األولى ستكون من)

1))ديسمبر)))0).
توزيع) يتم  التخصيص:) ((10
بعد خصم) األرباح بقرار من الشركاء)
الخسائر السابقة وخصم االحتياطي)

القانوني بنسبة)٪5)من فافي الربح.
من) الدستور  تنصيذ  تم  (-

ً
ثانيا

قبل املركز الجهوي لالستتمار بالدار)
السجل) في  والتسجيل  البيضاء)
تحت) (18/7/(0(( بتاريخ) التجاري 

رقم))))550.
ملقت1صات واذكر

»)اإلدارة)»

( 5I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

دو 3ب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER(ETAGE(NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE(BMCI(AGADIR(TIKIOUINE،
80000، AGADIR(MAROC

دو )ب شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 
11 و)1 زنقة املختار السو�شي حي 

سويسرا اكادير - 80000 اكادير 

املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(1(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)دو))ب.

(- م1عم) (: أرض الشركة بإيجاز)

اكالت السريعة)-)مقهى.
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
حي) السو�شي  املختار  زنقة  و)1) (11

اكادير) (80000 (- اكادير) سويسرا 

املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: السيد ايت واكريم زكرياء)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد لبيك يوسف):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

زكرياء) واكريم  ايت  السيد 
 7 رقم) (( ال1ابق) (1 عمارة) عنوانه)ا))

 80000 شارع موالي عبدهللا اكادير)

اكادير املغرب.

عنوانه)ا)) يوسف  لبيك  السيد 
50)زنقة لوكيسن)0)1 9)نوجين سير)
مارن فرنسا)0)1 9)نوجين سير مارن)

فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

زكرياء) واكريم  ايت  السيد 
 7 رقم) (( ال1ابق) (1 عمارة) عنوانه)ا))

 80000 شارع موالي عبدهللا اكادير)

اكادير املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((1 بتاريخ) باكادير  التجارية 

))0))تحت رقم)67))11.
( 6I

FLASH ECONOMIE

VENTEC
شركة املساهمة

توسيع نشاط الشركة)

 VENTEC
شركة مساهمة، رغسمالها 

800. 170.09 درهم
املقر الرئي3: طريق الرباط – عين 

السبع – 50).0) الدارالبيضاء
السجل التجاري عدد )55.)1 - 
التعريف الضريبي 7)01 016

التعريف املوحد للمقاولة 
000079770000095
تمديد هدف الشركة

»فانتيك«) 1:)قرر مساهمو شركة)
االستثنائي) العام  الجمع  خالل 
املنعقد بتاريخ)8))يونيو)))0))تمديد)
على) غفبح  الذي  الشركة  هدف 

الشكل التالي:
غوال:)

•)دراسة وتصنيع وتعبئة وتركيب)
سواء) والصيانة  الخدمة  وتقديم 
طريق) عن  غو  بنصسها  مباشرة 
التجهيزات) جميع  بخصوص  األأيار 
واملخصصة) لها  املكونة  والعنافر 
والتهوية) والتسخين  الهواء) لتكييف 
والتبريد) وإزالة الغبار وتصصية الهواء)

وأرف التبريد والوقاية من الحريق.
•)دراسة وتصنيع وتعبئة وتركيب)
سواء) والصيانة  الخدمة  وتقديم 
طريق) عن  غو  بنصسها  مباشرة 
التجهيزات) جميع  بخصوص  األأيار 
واملخصصة) لها  املكونة  والعنافر 
ال1بية) السوائل  ولشبكات  للنقل 
والغازات املتخصصة وإنتاج وتوزيع)
الغازات) ونقل  املضغوط  الهواء)
الصناعية) لإلنشاءات  املخصصة 

واملراكز اإلستشصائية.
وتسويق) وتصدير  استيراد  (•
البيع) بعد  الخدمة  وتوفير  وفيانة 
واملعدات) املنتجات  بخصوص 

املتعلقة بهذه التجهيزات.

املنهي) غو  املستمر  التكوين  ثانيا:)
للراشدين في امليادين املشار إليها غعاله.
عبر) الخدمات  تقديم  ثالثا:)
اعتماد التقنيات الحديثة في ميدان)

املعلوميات والتوافل.)
سواء) اإلتصال  مراكز  نشاط  (•

داخل املغرب غو في الخارج.
املعلومات) وتوفير  الزبناء) جلب  (•
الوسائط) باعتماد  والتسويق 

املعلوماتية.
البناء) غشغال  جميع  رابعا:)

الداخلية والخارجية:)
•)كافة غشغال البناء)والقيام بوجه)
البنايات سواء) وتجديد  بترميم  عام 
املعدة للسكن غو أير املعدة للسكن)
والنجارة) والزليج  البناء) وغشغال 
والرفافة) والصباأة  والخشب 
والكهرباء)وكذلك جميع غشغال البناء)
غشغال التكسية الجارية) والصقالة.)

والخافة.
الحراري) العزل  غشغال  جميع  (•

ومقاومة الضوضاء)واإلهتزازات.
الجبص) اشغال  جميع  (•
الحواجز) وإنجاز  الالفتات  ووضع 
الحي1ان) إنجاز  واألسقف.) الصافلة 
والجدران) املزدوجة  والجدران 
للتسرب) املانعة  العازلة واإلنشاءات 
والصوافل املاسكة.)غشغال الالفتات)
األوتوماتيكية) واألبواب  الصناعية 
جاهزة) النظيصة  الغرف  وتسليم 

لإلستعمال.
العامة.) جميع غشغال الكهرباء) (•
األنظمة) ووضع  وتركيب  إنجاز 
الكهربائية والهاتصية والتشوير وكافة)
الشبكات) إنشاء) التوافل.) شبكات 
التجهيزات) ووضع  الكهربائية 

الكهربائية.
الصحية) التجهيزات  تركيب  (•
غنظمة) وتركيب  وإنجاز  والرفافة 
الشمسية) واللوحات  التسخين 
شبكات) غشغال  والتبريد.) والتكييف 
واملضخات) واآلبار  الصحي  الصرف 
وشبكات السقي والري.)جميع غشغال)
إنجاز وتركيب مح1ات معالجة املياه)
والنافورات) املياه  وت1هير  وتنقية 

واملسابح.

الحرائق) من  الحماية  اشغال  (•
املصنعة) املياه  تخزين  وفهاريج 
وفهاريج اإلطصاء)واألعمدة وقاذفات)
الرش) وغنظمة  الحريق  مقاومة  مياه 

األوتوماتيكي في حالة الحريق.
الكهربائية) التجهيزات  غشغال  (•

لأللواح الشمسية.
الوفالت) شبكات  إنجاز  (•

الكهربائية ذات التيار املنخصض.
الكهربائية) الشبكات  إنجاز  (•
ذات التيار املتوسط ومحوالت التيار)

املتوسط والتيار
التيار) وشبكات  املنخصض 

املنخصض
•)غشغال تهيئة امل1ابخ الصناعية)

وغماكن التصبين املهنية املحترفة.
حمل) معدات  تركيب  غشغال  (•

األثقال واملصاعد.
غجهزة) وفيانة  غشغال  جميع  (•
التقني) التدبير  والسالمة  التنظيم 
الحريق) للبنايات ومعدات استشعار 
للحريق) األوتوماتيكي  واإلخماد 
باعتماد الغاز وغجهزة مقاومة دخان)
باعتماد) املراقبة  وغجهزة  الحريق 
املداخل) ومراقبة  واملراقبة  الصيديو 
واألجهزة) املركزي  التقني  والتدبير 
الهاتصية وشبكات اإلتصاالت ومراكز)
واأللياف) واألسالك  املعلومات 
املنخصضة) والتيارات  املعلوماتية 

والكهرباء)ذي التيار العالي وأيرها.
واستيراد) وتصنيع  تصميم  (•
املرتب1ة) املنتجات  جميع  وتسويق 

باألنش1ة املبينة غعاله.)
الصيانة) غشغال  جميع  خامسا:)
السائلة) املتعددة التقنيات للبنايات:)
والتيار) العالي  التيار  والكهربائية 
وجميع) الرفع  غجهزة  املنخصض،)
غشغال التغ1ية والتكسية بمختلف)

املواد والحماية من الحريق.
غو) واإلقتناء) دراسة  سادسا:)
اإلستغالل بمختلف األشكال وتقديم)
للحساب) والتصويت  الحصص 
براءات) لكافة  للشركة  الحصري 
والعالمات) والتراخيص  اإلختراع 
وطرق التصنيع وكذا جميع الوكاالت)

واملستودعات واإلمتيازات التجارية.

•)إنشاء)جميع الوكاالت والشركات)

التابعة والصروع والشركات.

العمليات) جميع  وعموما  (•

وفي) واملالية  والتجارية  الصناعية 

املنقوالت والعقارات املرتب1ة بشكل)

مباشر غو أير مباشر بالهدف الرئي�شي)

تسهيل) شأنها  من  والتي  للشركة 

وتيسير ت1وير وتنميتها.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (:(

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

أشت) (05 بتاريخ) بالدارالبيضاء،)

))0))تحت عدد) )7))8.
للخالفة والتذكير

الرئي3 املدير العام

( 7I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

SAS TRADECONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT

SARL

اقامة لينا الرقم 76 زاوية شارع 

طان1ان وشارع لبنان ل1ابق التاسع 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب

SAS TRADECONS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9) شارع 

عمر إبن العاص ال1ابق الثالث رقم 

6) - 90000 طنجة املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(9(97

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SAS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRADECONS
غعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البناء)املتنوعة.
9))شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
عمر إبن العاص ال1ابق الثالث رقم)

6) - 90000)طنجة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: لحسن) بايميك  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) لحسن  بايميك  السيد 
إقامة البصرة يسرى عمارة ف))رقم)

)11 0000 )مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) لحسن  بايميك  السيد 
إقامة البصرة يسرى عمارة ف))رقم)

)11 0000 )مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((8 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)1)561).
( 8I

FLASH ECONOMIE

 STE TAOUSSIFRAIS TRAD
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي3 شركة

 STE TAOUSSIFRAIS TRAD SARL
AU

رغسمالها : 100.000.00 درهم ورقم 
التقييد في السجل التجاري :01))5

تأسي3 شركة:
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في15 
تم تأسي3 شركة ذات) ((0((  /07/
باملوافصات) املحدودة  املسؤولية 

التالية:
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

ذات الشريك الوحيد)

عن) متبوعة  الشركة  تسمية  (-
االقتضاء)بمختصر تسميتها:)

 STE TAOUSSIFRAIS TRAD
SARL AU

دوار) االجتماعي:) مقرها  عنوان 
تكاديرت نعبادو دراركة اكادير)

سنة) (99 في) محددة  املدة:) (-
من تاريخ التقييد في) متتابعة ابتداء)

السجل التجاري
تجارة وتوزيع املنتجات) الهدف:) (-

الغذائية ال1ازجة والجافة
االستيراد والتصديرتاجر غو منتج)

وسيط
الشركة) رغسمال  (-
إلى) مقسمة  100.000.00درهم 
الواحدة) الحصة  قيمة  1000حصة 

100درهم موزعة كمايلي:
-)السيد عمرال1وس)1000)حصة)
قبل) من  تسير  -التسيير:الشركة 

السيد عمرال1وس
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (-
التجارية ألكادير بتاريخ)))0)/9/07) 

تحت رقم))66)
( 9I

Arithmetic(Compta 

 DIGITAL 3( ديجيتال 3 هاندز
)HANDS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قصل التصصية

Arithmetic(Compta
117 شارع موالي عبد العزيز )اقامة 

الريان) املكتب رقم   ، 000 1، 
القني1رة املغرب

 DIGITAL 3( ديجيتال ) هاندز
HANDS) شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 
موالي عبد العزيز اقامة الرضوان 
عمارة س مكتب رقم 6 - 000 1 

القني1رة املغرب.
قصل التصصية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.51(19

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((0(1 شتنبر) ((7 في) املؤرخ 

 DIGITAL( هاندز) (( ديجيتال) حل 
املسؤولية) ذات  شركة  ((( HANDS
 50.000 رغسمالها) مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع)
الرضوان) اقامة  العزيز  عبد  موالي 
 1 000  -  6 رقم) مكتب  س  عمارة 
قبل) للحل  نتيجة  املغرب  القني1رة 

االوان.
و عين:

امين مجتهد وعنوانه)ا)) السيد)ة))
القني1رة) (1 000 رشد) ابن  زنقة  ((

املغرب كمصصي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)7))شتنبر)1)0))وفي عمارة)9) 
(- املغرب العربي بلوك س) (10 شقة)

000 1)القني1رة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ) بالقني1رة  االبتدائية 

شتنبر)1)0))تحت رقم)1 887.

(50I

FLASH ECONOMIE

 STE EASYENO ACADEMY
PRIVE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي3 شركة

 STE EASYENO ACADEMY PRIVE
 SARL

رغسمالها : 100.000.00 درهم ورقم 
التقييد في السجل التجاري : 1))55 

تأسي3 شركة:
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في15/ 
ذات) تأسي3 شركة  تم  ((0((/  07
باملوافصات) املحدودة  املسؤولية 

التالية:
شركة ذات املسؤولية املحدودة)

عن) متبوعة  الشركة  تسمية  (-
االقتضاء)بمختصر تسميتها:)

 STE EASYENO ACADEMY
 PRIVE SARL

دوار) االجتماعي:) مقرها  عنوان 
تكاديرت دراركة اكادير)

سنة) (99 في) محددة  املدة:) (-
من تاريخ التقييد في) متتابعة ابتداء)

السجل التجاري

دورات) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الدعم والتعزيز

التجارة اإللكترونية والرقمية.

 100.000.00 الشركة) رغسمال  (-

1000حصة قيمة) درهم مقسمة إلى)

موزعة) 100درهم  الواحدة) الحصة 

كمايلي:

السيد رشيد اتيكيك)500)حصة

 500 السيد عبد الرحمان لصقيه)

حصة

قبل) من  تسير  -التسيير:الشركة 

السيد رشيد اتيكيك

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (-

التجارية ألكادير بتاريخ))0)غأس31)

))0))تحت رقم))69)

(51I

FLASH ECONOMIE

OBEL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قصل التصصية

OBEL

 شركة ذات مسؤولية محدودة

رغسمالها : 100.000 درهم

 مقرها اإلجتماعي : حي املعاريف 

زاوية زنقة النحاس النحوي وابن 

نصي3 - الدار البيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(68665

قصل التصصية

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)0))يوليوز)))0))قرر شركاء)

اإلأالق) في  قدما  للم�شي  الشركة 

هذا) من  الشركة  لتصصية  النهائي 

التاريخ

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 0  البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)1  ))8.

(5(I
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ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

OUED EVENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- )77 
فندوق البريد رقم 6 1، 000)7، 

الداخلة املغرب
OUED EVENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

النهضة رقم 6 5 - 000)7 الداخلة 
املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
((0 7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 OUED(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. EVENT
أرض الشركة بإيجاز):)-)ممارسة)
جميع غنش1ة تقديم ال1عام.).تنظيم)
تأجير) الحصالت.) أرف  وتشغيل 
معدات) تأجير  الحصالت.) معدات 

الصوت..
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الداخلة) (7(000  -  5 6 النهضة رقم)

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة منال طوال):)1.000)حصة)

بقيمة)100.000)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) طوال  منال  السيدة 
الداخلة) (7(000 08 حي العودة رقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) طوال  منال  السيدة 
الداخلة) (7(000 08 حي العودة رقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليوز)))0))تحت رقم)1198.
(5(I

FLASH ECONOMIE

BIOMEDICAL DIAGNOSTIC
إعالن متعدد القرارات

BIOMEDICAL DIAGNOSTIC 
شكل الشركة : شركة ذات مسؤولية 

محدودة
 الرغسمال : 000.000. 

مقرها اإلجتماعي : زنقة ابن غمير 
رقم 1) درب لوبيال ال1ابق السصلي 

بوركون الدار البيضاء 
رقم التقييد في السجل التجاري: 

((97 (
املختلط) العام  الجمع  بمقت�شى 

بتاريخ)0))يونيو)))0))،)تم ما يلي
امين) محمد  السيد  تصويت  (
500)حصة لصائدة السيد) الشرقاوي)

عمر حمزة الشرقاوي-
 AFRICAIRE شركة) تصويت 
املمثلة) (HEALTH AND SERVICES
امين) محمد  السيد  طرف  من 
 3000Mikhail والسيد) الشرقاوي 

BURYKIN
)حصة لصائدة السيد محمد امين)

الشرقاوي
لو) حتى  الشركة  نشاط  استمرار 
كان فافي الوضع غقل من ربع رغس)

املال-
بمبلغ) الشركة  مال  رغس  رفع 
لتصبح) درهم  ((.500.000.00

000.000.00. )درهم
إنهاء)التصويض اإلداري للمسيرين)
العناشيبي) يون3  السيد  املشاركين:)
والسيد عمر حمزة الشرقاوي وتأكيد)
اإلدارة املنصردة للسيد يون3 فكري)
 (( املولود في) (، الصرن�شي الجنسية) (،

مايو)1981)في)

فرنسا والحامل لب1اقة التعريف)

PT81((08(الوطنية رقم

من) و 1) و7) (6 تعديل الصصول) (

النظام األسا�شي)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

( 767- رقم) تحت  ((0(( يوليوز)

8((005

(5 I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

DAKHLA MAGIC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رغسمال الشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- )77 

فندوق البريد رقم 6 1، 000)7، 

الداخلة املغرب

DAKHLA MAGIC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الوالء عمارة الوالء مبنى رقم )0 - 

000)7 الداخلة املغرب.

رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(615

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم رفع) ((0(( يوليوز) ((5 في) املؤرخ 

رغسمال الشركة بمبلغ قدره)»90.000 

إلى) درهم«) (10.000« غي من) درهم«)

»100.000)درهم«)عن طريق):)تقديم)

حصص نقدية غو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليوز)))0))تحت رقم)9 )1.

(55I

GECAFISC

UMBRELLA SECURITY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GECAFISC

 RUE MOHAMED EL (6

 QUORRI(ETG 1 APPT 5

 CASABLANCA ، 20250،

CASABLANCA MAROC

UMBRELLA SECURITY شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصصية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 شارع 

طان1ان اقامة النور الشقة )0  

بوركون الدارالبيضاء - 0050) 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(51165

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر) ((0(1 دجنبر) ((1 في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 UMBRELLA الوحيد) الشريك  ذات 

 10.000 رغسمالها) مبلغ  (SECURITY

 6 اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 

الشقة) النور  اقامة  طان1ان  شارع 

)0 )بوركون الدارالبيضاء)-)0050) 

(: ل) نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء)

نظرا للصعوبات التي تواجه الغرض)

التجاري للشركة.

شارع) (6 و حدد مقر التصصية ب)

  0( الشقة) النور  اقامة  طان1ان 

 (0050 (- الدارالبيضاء) بوركون 

الدارالبيضاء)املغرب.)

و عين:

بالعادل) يوسف  السيد)ة))
بوركون) بريشة  تولوت  وعنوانه)ا))

املغرب) الدارالبيضاء) ((0050

كمصصي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 0  البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)9) ))8.

(56I

FIGET SARL

 OULHADJ MODERNE
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قصل التصصية

FIGET SARL

 AV.DES(FAR(IMM(HANIAA 1,3

 EME(ETAGE(APP(N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN(MAROC

 OULHADJ MODERNE

CONSTRUCTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 

احريق شارع الصقر رقم 5 مرتيل - 

150)9 مرتيل املغرب.

قصل التصصية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.( 91(

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر) ((0(( يوليوز) ((8 في) املؤرخ 

 OULHADJ MODERNE حل)

ذات) شركة  (CONSTRUCTION

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 رغسمالها) مبلغ  الوحيد 

اإلجتماعي حي) درهم وعنوان مقرها 

(- مرتيل) (5 احريق شارع الصقر رقم)

لعدم) نتيجة  املغرب  مرتيل  (9(150

تحقيق هدف الشركة.

و عين:

السيد)ة))عزيز العربي وعنوانه)ا))

حي احريق شارع الصقر رقم)5)مرتيل)

)ة)) كمصصي) املغرب  مرتيل  (9(150

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

حي) وفي  ((0(( يوليوز) ((8 بتاريخ)

(- مرتيل) (5 احريق شارع الصقر رقم)

150)9)مرتيل املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (0( االبتدائية بت1وان بتاريخ)

))0))تحت رقم)1690.

(57I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

مابوريل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER(ETAGE(NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE(BMCI(AGADIR(TIKIOUINE،
80000، AGADIR(MAROC

مابوريل شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي لدى 
ال1ابق االول رقم ) عمارة 5) تجزئة 

الزيتون تيكوين اكادير - 80000 
اكادير املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5((57

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

مابوريل.
م1عم) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

وسناك.
لدى) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ال1ابق االول رقم)))عمارة)5))تجزئة)
 80000 (- اكادير) تيكوين  الزيتون 

اكادير املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيد مسعودي محمد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

السيد مسعودي محمد عنوانه)ا))

العربية) اململكة  (9(851 الرمال) حي 

السعودية)80000)اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مسعودي محمد عنوانه)ا))

العربية) اململكة  (9(851 الرمال) حي 

السعودية)80000)اكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) بتاريخ) 0) باكادير  التجارية 

))0))تحت رقم)8)1169.

(58I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

T.R SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- )77 

فندوق البريد رقم 6 1، 000)7، 

الداخلة املغرب

T.R SUD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي شارع 

احمد باحنيني اقامة القدس رقم 6) 

- 000)7 الداخلة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.985(

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(( يونيو) في) )) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنش1ة  إضافة 

الشركة الحالي):

املحاجر) منتجات  وبيع  استغالل 

والرمل.)استغالل وتصنيع املحاجر)؛)

استخراج الرخام والجرانيت..

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 19 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليوز)))0))تحت رقم))118.

(59I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

CONDOR INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- )77 
فندوق البريد رقم 6 1، 000)7، 

الداخلة املغرب
CONDOR INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

العركوب رقم 01- )77 - 000)7 
الداخلة املغرب.
تصويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9785

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(1 دجنبر) ((( في) املؤرخ 

املصادقة على):
مليكة ابرشان) )ة)) تصويت السيد)
غفل) من  اجتماعية  حصة  (165
)ة)) السيد) لصائدة  حصة  (1.000
 (( بتاريخ) (LAPO CALMANDREI

دجنبر)1)0).
مليكة ابرشان) )ة)) تصويت السيد)
غفل) من  اجتماعية  حصة  (1(5
1.000)حصة لصائدة السيد))ة))ان3)
دجنبر) ((( بتاريخ) العلمي  مشيش 

.(0(1
مليكة ابرشان) )ة)) تصويت السيد)
5))حصة اجتماعية من غفل)1.000 
 LUCIANO )ة)) حصة لصائدة السيد)

ANGEL)بتاريخ))))دجنبر)1)0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (( بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

يونيو)))0))تحت رقم) 109.
(60I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

SOLO PESCA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- )77
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فندوق البريد رقم 6 1، 000)7، 
الداخلة املغرب

SOLO PESCA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املن1قة 
الصناعية رقم )  - 000)7 الداخلة 

املغرب.
تصويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.15701

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(( يونيو) ((7 في) املؤرخ 

املصادقة على):
حماد) البشير  )ة)) السيد) تصويت 
غفل) من  اجتماعية  حصة  ((50
)ة)) السيد) لصائدة  حصة  (1.000
محمد بوشنة بتاريخ)7))يونيو)))0).
لحسن بوشنة) )ة)) تصويت السيد)
غفل) من  اجتماعية  حصة  ((50
)ة)) السيد) لصائدة  حصة  (1.000
محمد بوشنة بتاريخ)7))يونيو)))0).
ملجيد) لحسن  )ة)) السيد) تصويت 
غفل) من  اجتماعية  حصة  ((50
)ة)) السيد) لصائدة  حصة  (1.000
أشت) (06 بتاريخ) بوشنة  محمد 

.(0((
امبارك حمية) )ة)) السيد) تصويت 
غفل) من  اجتماعية  حصة  ((50
)ة)) السيد) لصائدة  حصة  (1.000
أشت) (06 بتاريخ) بوشنة  محمد 

.(0((
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (0 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليوز)))0))تحت رقم)1189.
(61I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

SOLO PESCA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- )77 
فندوق البريد رقم 6 1، 000)7، 

الداخلة املغرب
SOLO PESCA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجتماعي املن1قة 

الصناعية رقم) - - 000)7 
الداخلة 

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.15701
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
))0))تم تحويل) 7))يونيو) املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليوز)))0))تحت رقم)1189.
(6(I

ARZ AZROU AITAMER

ال برينطيرا سينتر كومباني
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

 LA PRINTERA CENTER
COMPANY

شارع بوجدور محنش ) باب ) رقم 
7) ، 000)9، ت1وان املغرب

ال برين1يرا سينتر كومباني شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
بوجدور محنش ) باب ) رقم 7) - 

000)9 ت1وان املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(19(1
 (9 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
ال) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

برين1يرا سينتر كومباني).
اعمال) (- (: أرض الشركة بإيجاز)

ال1باعة بجميع انواعها

بالجملة) غكاديمية  ادوات  بيع  (-

والتقسيط

بالجملة) مهنية  ادوات  بيع  (-

والتقسيط.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 -  (7 رقم) (( باب) (( بوجدور محنش)

000)9)ت1وان املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد مروان مكراط):)50))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 150 (: البوار�شي) ياسين  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد مروان مكراط):)50))بقيمة)

100)درهم.

 150 (: البوار�شي) ياسين  السيد 

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مكراط  مروان  السيد 

تجزئة العمرية زنقة)0 )رقم)18)عين)

الشق)0000))الدارالبيضاء)املغرب.

السيد ياسين البوار�شي عنوانه)ا))

شارع عبدالخالق ال1ري3 رقم)16حي)

االنارة)000)9)ت1وان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) مكراط  مروان  السيد 

تجزئة العمرية زنقة)0 )رقم)18)عين)

الشق)0000))الدارالبيضاء)املغرب

السيد ياسين البوار�شي عنوانه)ا))

شارع عبدالخالق ال1ري3 رقم)16حي)

االنارة)000)9)ت1وان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) االبتدائية بت1وان بتاريخ) 1)

))0))تحت رقم)1581.

(6(I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

MER ET DESERT EVENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- )77 
فندوق البريد رقم 6 1، 000)7، 

الداخلة املغرب
MER ET DESERT RVRNTS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
العركوب رقم 718-01 - 000)7 

الداخلة املغرب.
تصويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6511

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(( يوليوز) ((0 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 STE YAND AVENTURE تصويت)
غفل) من  اجتماعية  حصة  ((0
)ة)) السيد) لصائدة  حصة  (100
 JONATHAN SAMUEL MENDO

بتاريخ)0))يوليوز)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) الذهب  بوادي  االبتدائية 
أشت)))0))تحت رقم)))0)/88)1.

(6 I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

MER ET DESERT EVENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- )77 
فندوق البريد رقم 6 1، 000)7، 

الداخلة املغرب
MER ET DESERT EVENTS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
العركوب رقم 718-01 - 000)7 

الداخلة املغرب.
رفع رغسمال الشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.6511

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((0(( يوليوز) ((0 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
 10.000« غي من) درهم«) (1 0.000«
عن) درهم«) (150.000« إلى) درهم«)
غو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 
أشت)))0))تحت رقم)))0)/88)1.
(65I

kamil(affaires(consulting(group(sarl(au

RAHALI VIANDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

 kamil(affaires(consulting(group
sarl(au

 jnanat 3 operation(erac(n°19
 1er(etage(ainitti(marrakech ،

40000، marrakech(maroc
RAHALI VIANDE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

شعيبات بن جرير - 150)  ابن 
جرير املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(( 1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RAHALI VIANDE
أرض الشركة بإيجاز):)جزار.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شعيبات بن جرير)-)150) )ابن جرير)

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد الرحيم رحالي):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
رحالي) الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا))حي شعيبات اركاز ابن جرير)

150) )ابن جرير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
رحالي) الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا))حي شعيبات اركاز ابن جرير)

150) )ابن جرير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بابن جرير بتاريخ) 0)أشت)

))0))تحت رقم)0 ).
(66I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

SLIMI TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- )77 
فندوق البريد رقم 6 1، 000)7، 

الداخلة املغرب
SLIMI TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الوالء فيال رقم 0) - 000)7 

الداخلة املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
((155

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SLIMI (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.TRAVAUX

غعمال) (- (: أرض الشركة بإيجاز)

متنوعة غو بناء)؛

-)تصنيع وتسويق مواد البناء.

-)لوازم ومعدات متنوعة)؛

-)األعمال اإلنشائية العامة وحصر)

اآلبار..

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الوالء)فيال رقم)0) - 000)7)الداخلة)

املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد امين عبد الرحمان سليمي)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

السيد امين عبد الرحمان سليمي)

املعادنة) العوني  ايت  دوار  عنوانه)ا))

زم) وادي  ((5(55 زم) وادي  السماة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد امين عبد الرحمان سليمي)

املعادنة) العوني  ايت  دوار  عنوانه)ا))

زم) وادي  ((5(55 زم) وادي  السماة 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)))0)/)8)1.

(67I

غستادة زينب ج1و

KAPACHIM MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

غستادة زينب ج1و
عمارة حبيب الدين bc شارع القدس 
شقة 8) سيدي معروف ، 0190)، 

الدار البيضاء املغرب
KAPACHIM MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي جرف 
االفصر CT 1302 KM 1 جرف 

 CT 1302 KM 1 24025 االفصر
الجديدة املغرب.
تصويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(961

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((016 غكتوبر) في) 1) املؤرخ 

املصادقة على):
 kapachim( grece تصويت شركة)
من) اجتماعية  حصة  (SA 8(.58 
00).159)حصة لصائدة شركة) غفل)
 LAREXTRA HOLDING LIMITED

بتاريخ) 1)غكتوبر)016).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
5))غبريل) االبتدائية بالجديدة بتاريخ)

017))تحت رقم)0)).

(68I

غستادة زينب ج1و

KAPACHIM MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

غستادة زينب ج1و
عمارة حبيب الدين bc شارع القدس 
شقة 8) سيدي معروف ، 0190)، 

الدار البيضاء املغرب
KAPACHIM MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي جرف 
االفصر CT 1302 KM 1 جرف 

 CT 1302 KM 1 24025 االفصر
الجديدة املغرب.
تصويت حصص



16249 الجريدة الرسميةعدد)1)57 - ))فصر)   1 )1))غأس31)))0)) 

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(961

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((017 فبراير) في) 1) املؤرخ 

املصادقة على):
 themistoklis )ة)) السيد) تصويت 
kavvadas(17.911)حصة اجتماعية)
لصائدة) حصة  (159.(00 غفل) من 
 sotirios( papaioannou )ة)) السيد)

بتاريخ)16)فبراير)017).
 konstantinos((تصويت السيد))ة
حصة) (papaioannou( 17.911
 159.(00 غفل) من  اجتماعية 
 sotirios )ة)) السيد) لصائدة  حصة 
فبراير) (16 بتاريخ) (papaioannou

.(017
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالجديدة بتاريخ) 1)يوليوز)

017))تحت رقم)  5.

(69I

غستادة زينب ج1و

KAPACHIM MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

غستاذة زينب ج1و
عمارة حبيب الدين bc شارع القدس 
شقة 8) سيدي معروف ، 0190)، 

الدار البيضاء املغرب
KAPACHIM MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي جرف 

 CT 1302 KM 1 - 24025 االفصر
الجديدة املغرب.
تصويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(961

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((01( شتنبر) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):
را�شي) غنوار  )ة)) السيد) تصويت 
حصة اجتماعية من غفل) ((9.79 
شركة) لصائدة  حصة  (159.(00
 TEXTON TRADING LIMITED

بتاريخ)05)شتنبر))01).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (( بتاريخ) بالجديدة  االبتدائية 

غكتوبر))01))تحت رقم)8 5)1.
(70I

غستادة زينب ج1و

KAPACHIM MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

غستادة زينب ج1و
عمارة حبيب الدين bc شارع القدس 
شقة 8) سيدي معروف ، 0190)، 

الدار البيضاء املغرب
KAPACHIM MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي جرف 

 CT 1302 KM 1 - 24025 االفصر
الجديدة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(961
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) ((01( يونيو) (11 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة))كنبور)

محمد كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتاريخ) 1)يونيو)

)01))تحت رقم)559)1.
(71I

غستادة زينب ج1و

KAPACHIM MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

غستاذة زينب ج1و
عمارة حبيب الدين bc شارع القدس 
شقة 8) سيدي معروف ، 0190)، 

الدار البيضاء املغرب
KAPACHIM MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي جرف 
االفصر CT 1302 KM 1 جرف 

 CT 1302 KM 1 24025 االفصر
الجديدة املغرب.
تصويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(961

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((016 شتنبر) (0( في) املؤرخ 

املصادقة على):
 TEXTON شركة) تصويت 
 TRADING LIMITED (9.79 
حصة اجتماعية من غفل)00).159 
غنوار را�شي) )ة)) حصة لصائدة السيد)

بتاريخ)6))شتنبر)016).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 11 بتاريخ) بالجديدة  االبتدائية 

غكتوبر)016))تحت رقم)0899).
(7(I

غستادة زينب ج1و

KAPACHIM MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

غستاذة زينب ج1و
عمارة حبيب الدين bc شارع القدس 
شقة 8) سيدي معروف ، 0190)، 

الدار البيضاء املغرب
KAPACHIM MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي جرف 
االفصر CT 1302 KM 1 جرف 

 CT 1302 KM 1 24025 االفصر
الجديدة املغرب.
تصويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(961

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((017 دجنبر) (07 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 sotirios )ة)) السيد) تصويت 
حصة) (papaioannou( 35.822
اجتماعية من غفل)00).159)حصة)
 FOMARE HOLDING(لصائدة شركة
LIMITED)بتاريخ)07)دجنبر)017).

 LAREXTRA شركة) تصويت 
 HOLDING LIMITED 8(.58 
حصة اجتماعية من غفل)00).159 
 FOMARE شركة) لصائدة  حصة 
 07 بتاريخ) (HOLDING LIMITED

دجنبر)017).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
18)غبريل) االبتدائية بالجديدة بتاريخ)

018))تحت رقم)8)).
(7(I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

CENOSUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- )77 
فندوق البريد رقم 6 1، 000)7، 

الداخلة املغرب
CENOSUD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
الخير حي موالي رشيد رقم 06 - 

000)7 الداخلة املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

((19(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CENOSUD
غعمال) (- (: أرض الشركة بإيجاز)

متنوعة غو بناء)؛
-)تصنيع وتسويق مواد البناء.

-)األعمال اإلنشائية العامة وحصر)
اآلبار..

عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 -  06 رقم) رشيد  موالي  حي  الخير 

000)7)الداخلة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
)KOY(BTP)حصة) :( 500 الشركة)

بقيمة)50.000)درهم للحصة).
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 500 (: بعالش) بوجمع  السيد 
حصة بقيمة)50.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) (KOY BTP الشركة)
عمارة الخير حي موالي رشيد رقم)06 

000)7)الداخلة املغرب.
عنوانه)ا)) بعالش  بوجمع  السيد 
)))بلوك ا رقم1)زنقة الصبير) ق1اع)

حي الرياض) 1010)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نور الدين ينجا عنوانه)ا))
 7(000  710 رقم) رشيد  موالي  حي 

الداخلة املغرب
عنوانه)ا)) بعالش  رشيد  السيد 
)))بلوك ا رقم1)زنقة الصبير) ق1اع)

حي الرياض) 1010)الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 
أشت)))0))تحت رقم)))0)/07)1.

(7 I

COMPTAMEK

RK-AGRI VERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

COMPTAMEK
 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC
RK-AGRI VERT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املنزه االشراق رقم  15 بوفكران - 
)0)50 بوفكران املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
569(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((1
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
RK- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AGRI VERT
اعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

متنوعة او بناء)
تاجر

استيراد والتصدير.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- بوفكران) رقم) 15) االشراق  املنزه 

)0)50)بوفكران املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: الراجي) حسناء) السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 (: بلعيد) القادر  عبد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
الراجي عنوانه)ا)) السيدة حسناء)
بوفكران) رقم) 19) (0( املنزه) تجزئة 

)0)50)مكناس املغرب.
السيد عبد القادر بلعيد عنوانه)ا))
 51005 بورزوين) ايت  اعمرو  ايت 

الحاجب املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد القادر بلعيد عنوانه)ا))
 51005 بورزوين) ايت  اعمرو  ايت 

الحاجب املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (10 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

))0))تحت رقم)))9).
(75I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

امال ميلتي سيرفيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER(ETAGE(NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE(BMCI(AGADIR(TIKIOUINE،
80000، AGADIR(MAROC

امال ميلتي سيرفي3 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 
التصصية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 
9)1 شقة )0 شارع عمر املختار 

مستوطنة لدى فونتر دو ديصلوبمون 
اي بروفيسيونيل العيون - 70000 

العيون املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(6597

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر) ((0(( أشت) ((5 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
امال ميلتي سيرفي3 مبلغ رغسمالها)
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
شارع) (0( شقة) (1(9 اإلجتماعي رقم)
عمر املختار مستوطنة لدى فونتر دو)
ديصلوبمون اي بروفيسيونيل العيون)
(: العيون املغرب نتيجة ل) (70000  -

حل طوعي.
رقم) ب  التصصية  مقر  حدد  و 
املختار) عمر  شارع  (0( شقة) (1(9
مستوطنة لدى فونتر دو ديصلوبمون)
 70000 (- العيون) بروفيسيونيل  اي 

العيون املغرب.)
و عين:

امل) لكالص  بن  السيد)ة))
 7 8 رقم) (1 سوكوما) وعنوانه)ا))
املغرب) مراكش  ( 0000 مراكش)

كمصصي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
11)أشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

))0))تحت رقم)))/9 1.
(76I

STE STAR MONBEL TRADING 

 STE STAR MONBEL
TRADING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي3 شركة

STE STAR MONBEL TRADING
 LOTS BASSMA MJAARA KARIA

 BA(MOHAMED ، 34050، KARIA
BA MOHAMED MAROC

 STE STAR MONBEL TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
البسمة املجاعرة قرية ابا محمد - 

050 ) قرية ابا محمد املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1 5
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STAR MONBEL TRADING
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الحبوب بالجملة)
)االستيراد بنصف الجملة)

الخام) الزراعية  املنتجات  بيع 
والحيوانات الحية بالجملة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- محمد) ابا  قرية  املجاعرة  البسمة 

050 ))قرية ابا محمد املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) (: السيد سميح طارق)

بقيمة)100)درهم للحصة).
500)حصة) (: السيد محمد طارق)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) طارق  سميح  السيد 
دوار العناكدة بوشابل قرية ابا محمد)

050 ))قرية ابا محمد املغرب.
عنوانه)ا)) طارق  محمد  السيد 
دوار العناكدة بوشابل قرية ابا محمد)

050 ))قرية ابا محمد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا)) طارق  سميح  السيد 
دوار العناكدة بوشابل قرية ابا محمد)

050 ))قرية ابا محمد املغرب
عنوانه)ا)) طارق  محمد  السيد 
دوار العناكدة بوشابل قرية ابا محمد)

050 ))قرية ابا محمد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((5 االبتدائية بتاونات بتاريخ)

))0))تحت رقم) 0 .
(77I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

اومودام ايموبيلي
إعالن متعدد القرارات

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER(ETAGE(NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE(BMCI(AGADIR(TIKIOUINE،
80000، AGADIR(MAROC

اومودام ايموبيلي »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: زنقة 
اكصول رقم 08 حي خط الرملة 1 

العيون - - العيون املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.((559

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)10)يونيو)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 
السيدة) من  كل  تصويت  مايلي:)
والسيد) حصة  (1(0 اميمة) الكرايبي 
والسيد) 160حصة  معاد) الكرايبي 
الى فائدة) حصة  (160 الكرايبي ادام)
السيدة كريما نادية كشريكة جديدة)

بالشركة)
على) ينص  الذي  (:0( رقم) قرار 
الشركة) املقراالجتماعي  نقل  مايلي:)
الى رقم)109)بلوك ج حي املسيرة ايت)

ملول
على) ينص  الذي  (:0( رقم) قرار 
الشركة) راسمال  زيادة  تمت  مايلي:)
كقيمة) درهم  (1.(00.000 بمبلغ)
لالرض التي ساهم بها السيد الكرايبي)
محمد والذي افبح شريكا بالشركة)

000.)1)حصة اجتماعية وبالتالي) ب)
حدود) في  الشركة  راسمال  افبح 
00.000 .1)درهم مغربي اي)000. 1 

حصة اجتماعية
على) ينص  الذي  رقم) 0:) قرار 
السيدة) املسيرة  استقالة  مايلي:)
السيد) وتعيين  اميمة  الكرايبي 

الكرايبي معاد كمسير جديد للشركة
على) ينص  الذي  (:05 رقم) قرار 
مايلي:)اعتماد التوقيع السيد الكرايبي)

معاد كموقع وحيد للشركة
على) ينص  الذي  (:06 رقم) قرار 
االسا�شي) النظام  تحيين  مايلي:)

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:1( رقم) بند 
السيدة) من  كل  تصويت  مايلي:)
والسيد) حصة  (1(0 اميمة) الكرايبي 
والسيد) 160حصة  معاد) الكرايبي 
الى فائدة) حصة  (160 الكرايبي ادام)
السيدة كريما نادية كشريكة جديدة)

بالشركة)
بند رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
نقل املقراالجتماعي الشركة الى رقم)

109)بلوك ج حي املسيرة ايت ملول
بند رقم)8:)الذي ينص على مايلي:)
بمبلغ) الشركة  راسمال  زيادة  تم 
لالرض) كقيمة  درهم  (1.(00.000
التي ساهم بها السيد الكرايبي محمد)
ب) بالشركة  شريكا  افبح  والذي 
وبالتالي) اجتماعية  حصة  (1(.000
حدود) في  الشركة  راسمال  افبح 
00.000 .1)درهم مغربي اي)000. 1 

حصة اجتماعية
بند رقم)15:)الذي ينص على مايلي:)
الكرايبي) السيدة  املسيرة  استقالة 
الكرايبي معاد) السيد  وتعيين  اميمة 

كمسير جديد للشركة
على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 
مايلي:)اعتماد التوقيع السيد الكرايبي)

معاد كموقع وحيد للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
05)أشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

))0))تحت رقم)))/)9 ).
(78I

M( CARS

M3 CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

M3 CARS
 8 اقامة ابن خلدون بنسركاو اكادير 

، 80000، اكادير املغرب
M3 CARS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  8 
اقامة ابن خلدون بنسركاو اكادير - 

80000 اكادير املغرب 
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5((97
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 M( (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. CARS
كراء) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

السيارات
رقم) 8  (: عنوان املقر االجتماعي)
(- اقامة ابن خلدون بنسركاو اكادير)

80000)اكادير املغرب).
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
بوهوش) امين  محمد  السيد 
 1( تجزئة الشرقاوي رقم) عنوانه)ا))
سال) (11000 سال) القني1رة  طريق 

املغرب.
بوهوش) علي  محمد  السيد 
زنقة) حمد  بن  بالد  عنوانه)ا))
الشرقاوي رقم))1)خارج لقواس سال)

11000)سال املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) شهاني  محمد  السيد 
اكادير) بنسركاو  (81 رقم) (0( بلوك)

80000)اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (09 بتاريخ) باكادير  التجارية 

))0))تحت رقم) )8).

(79I

SOUSS-FISC SARL

SOCIETE TOP PARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE(AIT(MELLOUL،
86350، INEZGANE(MAROC

SOCIETE TOP PARA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي درب 
امتكيك تراست انزكان عمالة انزكان 

ايت ملول - 55)86 انزكان املغرب.
تصويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.18561

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(( أشت) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):
باشور) نجاة  )ة)) السيد) تصويت 
غفل) من  اجتماعية  حصة  (500
500)حصة لصائدة السيد))ة))اسماء)

خربوش بتاريخ))1)أشت)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أشت) (15 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

))0))تحت رقم)1567.

(80I

CABINET AFRICAIN DE CONSEIL SARL D’AU

CABINET JM & ASSOCIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CABINET AFRICAIN DE
CONSEIL SARL D›AU
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شارع محمد الخام3 فضاء يسرى 

ال1ابق 10 رقم 55) ، 00)0)، الدار 

البيضاء املغرب

 CABINET(JM & ASSOCIES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصصية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع بير 

انزران اقامة نورموندي ) تور   

شقة رقم - 50 0) الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.175157

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في)0))يوليوز)))0))تقرر حل)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 CABINET( JM( & الوحيد) الشريك 

ASSOCIES)مبلغ رغسمالها)100.000 

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع)

تور)   (( بير انزران اقامة نورموندي)

البيضاء) الدار  ((0 50 (- رقم) شقة 

املغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق الهدف)

االجتماعي.

شارع) ب  التصصية  مقر  حدد  و 

تور)   (( بير انزران اقامة نورموندي)

الدار البيضاء) ((0 50 -  ( شقة رقم)

املغرب.)

و عين:

محمدي) جمال  السيد)ة))

 6 عمارة) زيز  واد  زنقة  وعنوانه)ا))

املغرب) الرباط  (10080 اكدال)

كمصصي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)60) )8.

(81I

TCF CONSEIL

WH BETON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تصويت حصص

TCF CONSEIL
 AV(MERS(SULTAN 1ER (6
 ETG(N°3 CASABLANCA 26
 AV(MERS(SULTAN 1ER(ETG
 N°3 CASABLANCA، 20490،

CASABLANCA MAROC
WH BETON شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي بلدة الدار 

دوار ملخاترا جماعة بير الجديد - 
150 ) الجديدة املغرب.

تصويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1 951
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((019 مارس) (08 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بوشعيب) )ة)) السيد) تصويت 
من) اجتماعية  حصة  (500 الهواري)
)ة)) حصة لصائدة السيد) (500 غفل)
محمد وهبي بتاريخ)08)مارس)019).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالجديدة بتاريخ)19)مارس)

019))تحت رقم))69)).
(8(I

LA TUNISIE IMPORT ET EXPORT

 LA TUNISIE IMPORT ET
EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رغسمال الشركة

la(tunisie(import(et(export
 arsat(aman(imm12 app24 dar
 bouaza، 20010، casablanca

maroc
 la(tunisie(import(et(export

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

 arsat وعنوان مقرها اإلجتماعي
 aman(imm12 app24 dar(bouaza

.20010 casablanca(maroc
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. (8719

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
رفع) تم  ((0(( ماي) (19 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال 
»700.000)درهم«)غي من)»100.000 
عن) درهم«) (800.000« إلى) درهم«)
رفع القيمة اإلسمية لألسهم) (: طريق)

املوجودة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)187 ) .
(8(I

Bureau(d’étude(et(conseil 

HANNOUN SECURITE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

Bureau(d›étude(et(conseil
 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA ، 73000، dakhla
MAROC

HANNOUN SECURITE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القسم 
زنقة 11 رقم )1 الداخلة - 000)7 

الداخلة املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
((065

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HANNOUN SECURITE

حراسة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
األماكن العامة غو الخافة واملنقولة)

وأير املنقولة.
-)املراقبة بجميع الوسائل املصرح)

بها قانوًنا)؛
-)سالمة الناس في هذه األماكن غو)

املباني.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- الداخلة) (1( رقم) (11 القسم زنقة)

000)7)الداخلة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: هنون) جمال  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد جمال هنون عنوانه)ا))حي)
شارع دري3 ملحمدي رقم) (( املسيرة)
18)الداخلة)000)7)الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد جمال هنون عنوانه)ا))حي)
شارع دري3 ملحمدي رقم) (( املسيرة)
18)الداخلة)000)7)الداخلة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 
يوليوز)))0))تحت رقم)))0)/)1)1.
(8 I

Bureau(d’étude(et(conseil 

COSMITIC BY WARDA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

Bureau(d›étude(et(conseil
 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA ، 73000، dakhla
MAROC

COSMITIC BY WARDA شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الوكالة 

رقم 6)8) الداخلة - 000)7 
الداخلة املغرب
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تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
((191

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COSMITIC BY WARDA
تصنيع) (• (: أرض الشركة بإيجاز)

وتسويق الصابون)؛
وتسويق) وتصنيع  تصميم  (•
ومنتجات) التجميل  مستحضرات 

النظافة والع1ور.
وبيع جميع مستحضرات) شراء) (•
لألفراد) والتجزئة  بالجملة  التجميل 

واملهنيين
•)تمثيل املاركات املحلية والعاملية)
بغرض) املتعلقة  املنتجات  لجميع 

الشركة
املنتجات) جميع  في  التجارة  (•
املحدد) الهدف  بتحقيق  املتعلقة 

غعاله
بالجملة) والبيع  بالتجزئة  البيع  (•
التجميل) مستحضرات  لجميع 

والع1ور والصابون.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الوكالة رقم)6)8))الداخلة)-)000)7 

الداخلة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة وردة فصر):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
حي) السيدة وردة فصر عنوانه)ا))
 7(000 الداخلة) الوحدة رقم) 67))

الداخلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

حي) السيدة وردة فصر عنوانه)ا))
 7(000 الداخلة) الوحدة رقم) 67))

الداخلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 
أشت)))0))تحت رقم)))0)/05)1.
(85I

Bureau(d’étude(et(conseil 

 BIRGANDOUZ SERVICES
GLOBALES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي3 شركة

Bureau(d›étude(et(conseil
 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA ، 73000، dakhla
MAROC

 BIRGANDOUZ SERVICES
GLOBALES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 
69) مركز بئر كندوزاقليم اوسرد - 

000)7 الداخلة املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
((1((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 BIRGANDOUZ SERVICES

.GLOBALES
إفالح) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
وفيانة جميع املركبات اآللية)،)البيع)
بالتجزئة لجميع امللحقات واملعدات)
(، بالسيارات) املتعلقة  الغيار  وق1ع 

وجميع غنواع الوقود ومواد التشحيم)
ومنتجات الصيانة.

الجديدة) املركبات  وبيع  شراء)
ملحقات) جميع  بيع  ؛) واملستعملة)
أيار) ق1ع  وبيع  السيارات  ولوازم 
؛) واملستعملة) الجديدة  السيارات 
؛) املركبات) جميع  وسحب  إفالح 

مغاسل السيارات بجميع غنواعها)،
والتجديد) واإلفالح  الصيانة 
الهيكل) وغعمال  وامليكانيكا 
وإفالحها) األخ1اء) واستكشاف 
الحديثة) السيارات  أيار  ق1ع  وبيع 
النارية) الدراجات  وكذلك  والقديمة 
والدراجات) الرباعية  والدراجات 
ذات) املركبات  جميع  عام  وبشكل 

املحركات)؛.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
كندوزاقليم) بئر  مركز  ((69 النهضة)

اوسرد)-)000)7)الداخلة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: واسميح) عمر  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) واسميح  عمر  السيد 
 15 الشقة) (16 اقامة نهى عمارة) (17

الجديدة)000)7)الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) واسميح  عمر  السيد 
 15 الشقة) (16 اقامة نهى عمارة) (17

الجديدة)000)7)الداخلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 
أشت)))0))تحت رقم)))0)/69)1.
(86I

Bureau(d’étude(et(conseil 

IBLGHAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

Bureau(d›étude(et(conseil

 HAY EL MATAR RUE RABAT
 N°03 DAKHLA ، 73000، dakhla

MAROC
IBLGHAN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 

زنقة وجدة عمارة حنان رقم  ) 
الداخلة - 000)7 الداخلة املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
((175

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IBLGHAN
نقل) (• (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الركاب البري
•)النقل السياحي.

املتعلقة) األنش1ة  جميع  (•
بالسياحة والترفيه السياحي.

غنواع) جميع  وتنظيم  عرض  (•
وعلى) البحر  في  والترفيه  األلعاب 

الشاطئ.
املصتوحة.) املائية  الرياضات  (•
السباحة في املياه املصتوحة الرياضة)

انتهت؛)التزلج على املياه.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
حنان) عمارة  وجدة  زنقة  املسيرة 
الداخلة) (7(000 (- الداخلة) رقم) ))

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ابراهيم لحسينات):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
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لحسينات) ابراهيم  السيد 
 1((5 رقم) السالم  حي  عنوانه)ا))

الداخلة)000)7)الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
لحسينات) ابراهيم  السيد 
 1((5 رقم) السالم  حي  عنوانه)ا))

الداخلة)000)7)الداخلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 
أشت)))0))تحت رقم)))0)/97)1.
(87I

BOUCHOUIRAB MULTI SERVICES

 SOCIÉTÉ PHARMACIE
ARAFAT BERRECHID

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي3 شركة

 BOUCHOUIRAB MULTI
SERVICES

 SOCIETE PHARMACIE :شركة
 ARAFAT BERRECHID S.A.R.L AU
ببرشيد) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تأسي3) تم  ((0(( ماي) ((1 بتاريخ)
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)
الشريك الوحيد بموافصات التالية):
 SOCIETE (: التسمية)
 PHARMACIE ARAFAT

BERRECHID S.A.R.L à AU
الهدف:)استغالل فيدلية)

السالم) زنقة  االجتماعي:)8) املقر 
الهدى برشيد)

(: الشركة) مال  راس 
 1000 إلى) 100000.00درهم مقسم 

حصة)100)درهم للحصة)
السيد اسمون سمير)1000)حصة)
تم تعين السيد اسمون) التسيير:)
سمير مسير وحيد للشركة ملدة أير)

محدودة)
للكتابة) القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية ببرشيد)

تحت عدد))78 
بتاريخ) (169(7 سجل تجاري رقم)

08)غأس31)))0)
(88I

(HTJ CONSULTING

PRESTIGE MO TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

2htj(consulting
اقامة مختارة زنقة قني1رة ساحة 

) شتنبر مكتب رقم  ) طابق رقم 6 
حمرية ، 50000، مكناس املغرب
MARGUERITE TRANS شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي عمارة 

رقم )0 شقة )1 ال1ابق )0 جنان 
مكناس - 50000 مكناس املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56951

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((9
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  االقتضاء)

.MARGUERITE TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
لحساب) ودولية  وطنية  البضائع 

الغير.
عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
جنان) (0( ال1ابق) (1( شقة) (0( رقم)
مكناس) (50000 (- مكناس) مكناس 

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: العبودي) املهدي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد املهدي العبودي عنوانه)ا))
حي) شاوية  املأمون  درب  (17 رقم)

السل1ان سيدي محمد بن عبد هللا)
50000)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد املهدي العبودي عنوانه)ا))
حي) شاوية  املأمون  درب  (17 رقم)
السل1ان سيدي محمد بن عبد هللا)

50000)مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (15 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

))0))تحت رقم)959).

(89I

BOUHAYA CONSEIL

 KHADAMATE EL
GUENTOUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي3 شركة

BOUHAYA CONSEIL
 IMM 78 APPT 02 Z.A.E(QU
 HASSANI(YOUSSOUFIA ،

46300، YOUSSOUFIA(MAROC
 KHADAMATE EL GUENTOUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج دوار 
زاوية حرمة هللا الكنتور اليوسصية - 

00)6  اليوسصية املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

( 1(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((0
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.KHADAMATE EL GUENTOUR

الوقود) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
والوقود السائل والزيوت الصناعية)
املشبع) أير  والكحول  والشحوم 
بيعها) يجب  )تاجر)) الوقود) وزيوت 

بالجملة.

عنوان املقر االجتماعي):)كراج دوار)
(- زاوية حرمة هللا الكنتور اليوسصية)

00)6 )اليوسصية املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

مبلغ رغسمال الشركة:)1.000.000 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد يوسف حميش):)500.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد هيشام جرومي):)500.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

السيد يوسف حميش عنوانه)ا))
الكنتور) هللا  حرمة  زاوية  دوار 

اليوسصية)00)6 )اليوسصية املغرب.

السيد هيشام جرومي عنوانه)ا))

الخزانة سيدي) تجزئة  (10 فيال رقم)

بنور)50) ))سيدي بنور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف حميش عنوانه)ا))
الكنتور) هللا  حرمة  زاوية  دوار 

اليوسصية)00)6 )اليوسصية املغرب

السيد هيشام جرومي عنوانه)ا))

الخزانة سيدي) تجزئة  (10 فيال رقم)

بنور)50) ))سيدي بنور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 0  باليوسصية  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)-.

(90I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

 BERG LIFE SCIENCE
MAROC - BLSM
إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

JFK

)6 شارع سيدي عبد الرحمان 

الشقة 1 ، 00)0)، الدار البيضاء 

املغرب

 BERG LIFE SCIENCE MAROC

BLSM - »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
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وعنوان مقرها االجتماعي: ))) شارع 
ابراهيم الروداني ال1ابق 5 شقة 
1) إقامة الريحان حي املعاريف - 

00)0) الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.5(1651

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)0))يونيو)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
قرر الجمع العام تغيير اسم الشركة)
.SCHWAYTZER(الذي غفبح كالتالي
على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 
إعادة) العام،) الجمع  قرر  مايلي:)
فيغة النظام األسا�شي للشركة ذات)
املسؤولية املحدودة واملصادقة على)
تم) الذي  الجديد،) األسا�شي  النظام 

عرضه من طرف املسير.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
قرر الجمع العام) على ماسبق،) بناء)
تغيير الصصل)))من القانون األسا�شي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)87) )8.
(91I

BUSINESS(CONSULT(CABINE(&(ASSOCIES

FOLKTRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &
ASSOCIES

مكناس ، 10000، مكناس املغرب
FOLKTRAV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج 
بمدشر املغافيين مركز زرهون 
مكناس 50050 مكناس املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
565(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون) إعداد  تم  ((0(( ماي) ((0

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FOLKTRAV

األشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)

املختلصة غو البناء

بيع العقاقير

التجارة.

كراج) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

زرهون) مركز  املغافيين  بمدشر 

مكناس)50050)مكناس املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الشهبوني) سصيان  محمد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

الشهبوني) سصيان  محمد  السيد 

مركز) املغافيين  مدشر  عنوانه)ا))

مكناس) (50050 مكناس) زرهون 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الشهبوني) سصيان  محمد  السيد 

مركز) املغافيين  بمدشر  عنوانه)ا))

مكناس) (50050 مكناس) زرهون 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) ((1 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

))0))تحت رقم)  )).

(9(I

مكتب محاسبة

AMAN NTIYNI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

مكتب محاسبة
عمارة 1  شقة ) زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 00) الرشيدية ،  00)5، 

الرشيدية املغرب
AMAN NTIYNI SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج 
رقم )8 تجزئة البلدية الرشيدية - 

000)5 الرشيدية املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(0((/16167

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((0
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AMAN(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.NTIYNI SARL AU
االشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)

املختلصة
تنظيف املحالت

كراء)اآلالت.
عنوان املقر االجتماعي):)كراج رقم)
)8)تجزئة البلدية الرشيدية)-)000)5 

الرشيدية املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: توفيق) السيد عبدالوي 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد عبدالوي توفيق عنوانه)ا))

أينيا) (551 االستوائية) أينيا 
االستوائية أينيا االستوائية.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبدالوي توفيق عنوانه)ا))
أينيا) (551 االستوائية) أينيا 

االستوائية أينيا االستوائية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 
يوليوز)))0))تحت رقم)))0)/956.
(9(I

مكتب محاسبة

GOLDLINE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قصل التصصية

مكتب محاسبة
عمارة 1  شقة ) زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 00) الرشيدية ،  00)5، 

الرشيدية املغرب
GOLDLINE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : قصر 
تاردة الخنك فندوق البريد رقم 

106 الرشيدية - 000)5 الرشيدية 
املغرب.

قصل التصصية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(0((/1507(
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(( يناير) (19 املؤرخ في)
ذات) شركة  (GOLDLINE SARL
رغسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (500.000
اإلجتماعي قصر تاردة الخنك فندوق)
 5(000 (- الرشيدية) (106 البريد رقم)

الرشيدية املغرب نتيجة ألزمة.
و عين:

السيد)ة))فالتير بانتاني وعنوانه)ا))
5))عمارة سوبرادير شارع موالي عبد)
املغرب) اكادير  (80000 اكادير) هللا 

كمصصي))ة))للشركة.
فهد انشوم وعنوانه)ا)) السيد)ة))
زنقة ورأة اكدال) عمارة) ) (( شقة)
املغرب) الرباط  (10080 الرباط)

كمصصي))ة))للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
قصر) وفي  ((0(( يناير) (19 بتاريخ)
رقم) البريد  فندوق  الخنك  تاردة 
الرشيدية) ((5000 (- الرشيدية) (106

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 
أشت)))0))تحت رقم)))0)/758.

(9 I

CAB ADVICE

ARUX-MEDIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

CAB ADVICE
شارع محمد الخام3 عمارة رقم 
8 1 ال1ابق األول شقة رقم ) ، 

16000، سيدي قاسم املغرب
ARUX-MEDIA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الخام3 العمارة رقم 6 

حي الرحمة دار الكداري - 16150 
سيدي قاسم املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(9((9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((8
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
ARUX-(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MEDIA
تحويل) (- (: أرض الشركة بإيجاز)

االموال)
-)التجارة
-)االشهار.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
حي) (6 رقم) العمارة  الخام3  محمد 
الرحمة دار الكداري)-)16150)سيدي)

قاسم املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: القادري) الصمد  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
القادري) الصمد  عبد  السيد 
عنوانه)ا))تجزئة العمران دار الكداري)

16150)مشرع بلقصيري املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
القادري) الصمد  عبد  السيد 
عنوانه)ا))تجزئة العمران دار الكداري)

16150)مشرع بلقصيري املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ)

أشت)))0))تحت رقم)79).
(95I

EXPROX SARL AU

STE AMAL STAR AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عمارة الزبيري 
ال1ابق الثاني عين حرودة الرقم 
البريدي 98 املحمدية، 0)86)، 

املحمدية املغرب
STE AMAL STAR AUTO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ركبوت 

زنقة 18 رقم 76 سيدي مومن - 
)0 0) الدارالبيضاء املغرب.

تصويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(7(069
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(( يونيو) ((9 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الستاتي) امال  )ة)) السيد) تصويت 
غفل) من  اجتماعية  حصة  ((50
عادل) )ة)) 50))حصة لصائدة السيد)

الستاتي بتاريخ)9))يونيو)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 0( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)050))8.
(96I

LORDAGRI SARL

LORDAGRI. SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

LORDAGRI SARL
املكتب 5 إقامة املهدي 7 شارع 

سعيد الداودي ، 000 1، القني1رة 
املغرب

LORDAGRI. SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 إقامة 
املهدي 7 شارع سعيد الداودي 

القني1رة املغرب القني1رة 000 1 
القني1رة املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66(85

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. LORDAGRI. SARL
تاجر) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
توريد ق1ع أيار للمعدات الزراعية)
والصناعية)؛)تسويق املواد واملعدات)

الزراعية..
إقامة) (5 (: عنوان املقر االجتماعي)
الداودي) سعيد  شارع  (7 املهدي)
 1 000 القني1رة) املغرب  القني1رة 

القني1رة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: السيد عبد القادر عرفجا)
حصة بقيمة)50.000)درهم للحصة).
 500 (: املالكي) املص1صى  السيد 
حصة بقيمة)50.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عرفجا) القادر  عبد  السيد 
رقم) ((1 زنقة) البركة  حي  عنوانه)ا))
رشيد) موالي  حي  (0( ال1ابق) ((90

000 1)الدار البيضاء)املغرب.
السيد املص1صى املالكي عنوانه)ا))
دوار البشارة قيادة غوالد نوال)000 1 

جرف امللحة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عرفجا) القادر  عبد  السيد 
رقم) ((1 زنقة) البركة  حي  عنوانه)ا))
رشيد) موالي  حي  (0( ال1ابق) ((90

000 1)الدار البيضاء)املغرب
السيد املص1صى املالكي عنوانه)ا))
دوار البشارة قيادة غوالد نوال)000 1 

جرف امللحة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) بالقني1رة  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)90))9.

(97I

مكتب محاسبة

ZAHRAFAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قصل التصصية

مكتب محاسبة
عمارة 1  شقة ) زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 00) الرشيدية ،  00)5، 

الرشيدية املغرب
ZAHRAFAM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : قصر 
تسماعلت الخنك الرشيدية - 

000)5 الرشيدية املغرب.
قصل التصصية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.(0((/1(97(
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بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(( يناير) (1( املؤرخ في)
ZAHRAFAM)شركة ذات املسؤولية)
 100.000 رغسمالها) مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر)
تسماعلت الخنك الرشيدية)-)000)5 

الرشيدية املغرب نتيجة ألزمة.
و عين:

اعبوش) موالي حصيظ  السيد)ة))
الريش) املسيرة  حي  (15 وعنوانه)ا))
)ة)) الريش املغرب كمصصي) (5( 00

للشركة.
اوحديدو) احمد  السيد)ة))
الخنك) تسماعلت  قصر  وعنوانه)ا))
الرشيدية املغرب) (5(000 الرشيدية)

كمصصي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
قصر) وفي  ((0(( يناير) (1( بتاريخ)
(- الرشيدية) الخنك  تسماعلت 

5000))الرشيدية املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 
أشت)))0))تحت رقم)))0)/757.

(98I

 FIDUCIAIRE GENERALE DES AFFAIRES ET

ENTREPRISE

 IMFZ QASR BUILDING LTD
ا م ف ز قصر االنشاءات ل ت د

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي3 شركة

 FIDUCIAIRE GENERALE DES
AFFAIRES ET ENTREPRISE

 N° 8 IMM 344 LOTISSEMENT
 SANAWBAR(HAY(IZDIHAR ،
40000، MARRAKECH(MAROC
IMFZ QASR BUILDING LTD ا م 
ف ز قصر االنشاءات ل ت د شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 
8 عمارة   ) الوازي3 ) تجزئة 
الصنوبر حي االزدهار مراكش - 

0000  مراكش املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(81(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 IMFZ (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)
ز) م ف  ا  (QASR BUILDING LTD

قصر االنشاءات ل ت د).
الت1وير) (: بإيجاز) أرض الشركة 

العقاري
غشغال البناء)وغشغال غخرى

التصدير واالستيراد.
 8 شقة) (: عنوان املقر االجتماعي)
عمارة)  ))الوازي3)))تجزئة الصنوبر)
حي االزدهار مراكش)-)0000 )مراكش)

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  00.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد امراني علوي رشيد):)60).1 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد اسماعيلي علوي اسماعيل)
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.((0 (:

للحصة).
السيدة اسماعيلي علوي فاطمة)
 100 بقيمة) حصة  (1.((0 (: الزهراء)

درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
رشيد) علوي  امراني  السيد 
عنوانه)ا))اسكجور برادي)))رقم))1  

مراكش)0000 )مراكش املغرب.
السيد اسماعيلي علوي اسماعيل)
مونبوليي فرنسا) (( 5 رقم) عنوانه)ا))

000 ))مونبوليي فرنسا.
السيدة اسماعيلي علوي فاطمة)
رقم) (05 الزنقة) عنوانه)ا)) الزهراء)
 5(000 الرشيدية) السهب  حي  (1(

الرشيدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

رشيد) علوي  امراني  السيد 
عنوانه)ا))اسكجور برادي)))رقم))1  

مراكش)0000 )مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (10 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))0))تحت رقم))850)1.

(99I

Bureau(d’étude(et(conseil 

MBI SAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

Bureau(d›étude(et(conseil
 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA ، 73000، dakhla
MAROC

MBI SAV شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي غم 
تون�شي رقم 8 1 الداخلة - 000)7 

الداخلة املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
((189

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MBI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAV
تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

وتسويق الصابون)؛
وتسويق) وتصنيع  تصميم  (•
ومنتجات) التجميل  مستحضرات 

النظافة والع1ور.
وبيع جميع مستحضرات) شراء) (•
لألفراد) والتجزئة  بالجملة  التجميل 

واملهنيين

التجارية) العالمات  تمثيل  (•
املنتجات) لجميع  والدولية  الوطنية 

املتعلقة بغرض الشركة
املنتجات) جميع  في  التجارة  (•
املحدد) الهدف  بتحقيق  املتعلقة 

غعاله
بالجملة) والبيع  بالتجزئة  البيع  (•
التجميل) مستحضرات  لجميع 

والع1ور والصابون
املحالت) في  التجزئة  تجارة  (•
مستحضرات) في  املتخصصة 

التجميل..
غم) حي  (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 7(000 (- الداخلة) (1 8 تون�شي رقم)

الداخلة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: غبا) امبيحلة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيدة امبيحلة غبا عنوانه)ا))حي)
 7(000 8 1)الداخلة) غم تون�شي رقم)

الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة امبيحلة غبا عنوانه)ا))حي)
 7(000 8 1)الداخلة) غم تون�شي رقم)

الداخلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 
أشت)))0))تحت رقم)))0)/ 0)1.

(00I

cabinet(d’avocats(mrini

إكسلسا تكنيك كومبوزت
إعالن متعدد القرارات

cabinet(d›avocats(mrini
 BD(MOHAMED(V 255 (55
 BD(MOHAMED(V، 20100،

CASABLANCA املغرب
إكسلسا تكنيك كومبوزت »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
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وعنوان مقرها االجتماعي: )8 
من1قة الصناعية بوسكورة - - 

بوسكورة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)0))يونيو)))0)
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
رفع رغسمال الشركة من)000.000.  
10.000.000)درهم بإدماج) درهم إلى)

األرباح
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
تعيين ممثل إضافي للشركة في شخص)
الحامل) السيد ايمن احميدا سامي،)
(،BK((0886 للب1اقة الوطنية رقم)
زنقة حسن حي الهناء) (81 الكائن ب)

البيضاء،)ذلك ملدة أير محددة)
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
من) (6،7،8،14،15 البنود) تغيير 

الن1ام األسا�شي للشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
بموجب) (- السركة) 6.رغسمال  البند)
الجمع العام املختلط املنعقد بتاريخ)
من) رغسمال  رفع  تم  (،(0.06.(0((
 10.000.000 إلى) درهم  ( .000.000
تم) الشركة.) األرباح  بإدماج  درهم 
تحديد رغسمال الشركة بمبلغ عشرة)
درهم) (-10.000.000 درهم) ماليين 
حصص) غلف  مائة  إلى  مقسمة  (-

إجتماعية،)مائة درهم لكل حصة.
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
ساهم املوقعون) (- حصص) (.7 البند)
غدناه في مبالغ الشركة نقًدا)،)ويشار)
نورالدين) السيد  بـ:) بعد  فيما  إليها 
سامي)7.500.000,00)درهم)؛)السيد)
 1.500.000,00 غيمن احميدا سامي)
سامي) يسين  السيد  ؛) درهم)
1.000.000,00)درهم)؛)جمع رغسمال)

الشركة)10.000.000,00)درهم.
بند رقم)8:)الذي ينص على مايلي:)
البند)8.)توزيع رغسمال الشركة)-)بعد)
رفع رغسمال الشركة بإدماج األرباح)
العام) الجمع  في  تحديدها  تم  التي 

املختلط بتاريخ)0))يونيو)))0))،)كان)
التوزيع الجديد لرغسمال على النحو)
سامي) الدين  نور  السيد  (.1 التالي:)
 .( إجتماعية؛) حصص  (75.000
 15.000 السيد غيمن احميدا سامي)
حصص إجتماعية)؛)).)السيد يسين)

سامي)10.000)حصص إجتماعية.)
على) ينص  الذي  رقم) 1:) بند 
(- الشركة) تسيير  البند) 1.) مايلي:)
السيد) طرف  من  مسيرة  الشركة 
غيمن) والسيد  سامي  الدين  نور 
احميدا سامي.)يتمتع كل واحد منهما)
بـأوسع السل1ات للتصرف في جميع)
وللقيام) الشركة  بإسم  الظروف 
بغرض) املرتب1ة  العمليات  بجميع 

الشركة كما هو محدد في البند)). 
على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 
السل1ات) تصويض  (.15 البند) مايلي:)
يجوز للمسير غو املسييرين تصويض) (-
مناسبة) يرونها  التي  الصالحيات 
شؤون) إلدارة  غكثر  غو  لشخص 

الشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)))0))تحت رقم) 68))8.

(01I

SOCOJUFI SARL

FANOUS GESTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

SOCOJUFI SARL
 RUE CHRARDA RDC DERB 10

 LOUBILA(BOURGOGNE ،
20040، CASABLANCA(MAROC
FANOUS GESTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

الشراردة ال1ابق السصلي درب لوبيال 
بوركون - 0 )0) الدارالبيضاء 

املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5 5097

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( غبريل) ((8
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FANOUS GESTION
تسيير) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البنايات.
زنقة) (10 (: عنوان املقر االجتماعي)
الشراردة ال1ابق السصلي درب لوبيال)
الدارالبيضاء) ((0( 0 (- بوركون)

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: نوفير) فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيدة فاطمة نوفير عنوانه)ا))

سويسرا)0 )57)سويسرا سويسرا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فاطمة نوفير عنوانه)ا))

سويسرا)0 )57)سويسرا سويسرا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)))0))تحت رقم)5978)8.
(0(I

فدكريد كونساي

BALADIBATI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

فدكريد كونساي
81 زنقة يوسف بن تاشصين برشيد ، 

6100)، برشيد املغرب
BALADIBATI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي )1 شارع 

محمد الخام3 تجزئة اليسر ال1ابق 

) يساربرشيد - 6100) برشيد 

املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

169((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (08

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BALADIBATI

اإلنعاش) (: أرض الشركة بإيجاز)

العقاري+األشغال املختلصة.

)1)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

محمد الخام3 تجزئة اليسر ال1ابق)

برشيد) ((6100 (- يساربرشيد) ((

املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) (: السيد بلدي محمد)

بقيمة)100)درهم للحصة).

500)حصة) (: السيد بلدي حسن)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

السيد بلدي محمد عنوانه)ا))دوار)

املكي) سدي  لحساسنة  محمد  والد 

6100))برشيد املغرب.

عنوانه)ا)) حسن  بلدي  السيد 

قرية) ((( رقم) الش1ر الرابع زنقة) ))

البيضاء) الدار  ((0670 الجماعة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا)) حسن  بلدي  السيد 
قرية) ((( رقم) الش1ر الرابع زنقة) ))
البيضاء) الدار  ((0670 الجماعة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (10 بتاريخ) ببرشيد  االبتدائية 

))0))تحت رقم)790.
(0(I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ULTRA PROPERTIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا فندوق البريد 
609) ، 0000 ، مراكش املغرب

ULTRA PROPERTIES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 57 شارع 
موريتانيا فندوق البريد 609) - 

0000  مراكش املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(8((7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (10
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ULTRA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PROPERTIES
تأجير) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

جميع املباني املصروشة.
57)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 -  (609 البريد) فندوق  موريتانيا 

0000 )مراكش املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: العزيزي) برادة  طارق  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
العزيزي) برادة  طارق  السيد 
8))تاركة) عنوانه)ا))رياض تاركة رقم)

0000 )مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السو�شي) اوريك  الحسين  السيد 
 Allée(De(La(Libération 9((عنوانه)ا

Nanterre)92000)فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (15 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))0))تحت رقم)8591)1.
(0 I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

EXTRA TRADECONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

اقامة لينا الرقم 76 زاوية شارع 
طان1ان وشارع لبنان ال1ابق التاسع 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب
EXTRA TRADECONS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 9) زنقة 

عمرو بن العاص ال1ابق ) رقم 6) - 
90000 طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1(8659
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
))0))تم تعيين) )0)أشت) املؤرخ في)
بن) السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

ايشو يوسف كمسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (11 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)56511).
(05I

EXPROX SARL AU

M.M DIAGNOSTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عمارة الزبيري 
ال1ابق الثاني عين حرودة الرقم 
البريدي 98 املحمدية، 0)86)، 

املحمدية املغرب
M.M DIAGNOSTIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ديار 
املنصور عمارة ))1 رقم ) عين 
حرودة - 0)88) املحمدية املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1(05
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( ماي) (10
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 M.M (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. DIAGNOSTIC
إفالح) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
ق1ع) وشراء) بيع  (- العربات) هياكل 

الغيار املستعملة.
ديار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عين) (( رقم) (1(( عمارة) املنصور 

حرودة)-)0)88))املحمدية املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) (: السيد مو�شى بنكور)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 (: بنعويد) محسن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بنكور  مو�شى  السيد 
 (8810  11 رقم) الرحاحلة  دوار 

املحمدية املغرب.

السيد محسن بنعويد عنوانه)ا))
اهل) ((( رقم) (( مدخل) ((1 انا�شي)

الغالم)0 06))البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بنكور  مو�شى  السيد 

 (8810  11 رقم) الرحاحلة  دوار 

املحمدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ) باملحمدية  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)1576.

(06I

FLASH ECONOMIE

BENAJIBA CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

BENAJIBA CONSEIL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9) زنقة 

عمر بن العاص ال1ابق ) رقم 6) - 

90000 طنجة املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(965(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BENAJIBA CONSEIL

(: بإيجاز) الشركة  أرض 

والدعم) القانونية  االستشارات 

نقابة) (، الوكالة العقارية) (، للشركات)

الخدمات) (، السكنية) الوحدات 

العامة)،)كتابة عمومية.
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زنقة) ((9 (: عنوان املقر االجتماعي)
 -  (6 رقم) (( عمر بن العاص ال1ابق)

90000)طنجة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 690 (: عمر) عجيبة  ابن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
حصة) (10 (: سالك) خالد  السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة).
 100 (: السيدة ابن عجيبة سارة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 100 (: السيدة ابن عجيبة مارية)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 100 (: دينا) عجيبة  ابن  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد ابن عجيبة عمر عنوانه)ا))
اليوسصية) إقامة  اليوسصية  زنقة 
 90000  16 رقم) الخام3  ال1ابق 

طنجة املغرب.
عنوانه)ا)) سالك  خالد  السيد 
ال1ابق) إقامة حليمة  الحريري  زنقة 
طنجة) (90000  (5 رقم) الخام3 

املغرب.
سارة) عجيبة  ابن  السيدة 
إقامة) اليوسصية  زنقة  عنوانه)ا))
 16 اليوسصية ال1ابق الخام3 رقم)

90000)طنجة املغرب.
مارية) عجيبة  ابن  السيدة 
إقامة) اليوسصية  زنقة  عنوانه)ا))
 16 اليوسصية ال1ابق الخام3 رقم)

90000)طنجة املغرب.
السيدة ابن عجيبة دينا عنوانه)ا))
اليوسصية) إقامة  اليوسصية  زنقة 
 90000  16 رقم) الخام3  ال1ابق 

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) سالك  خالد  السيد 
ال1ابق) إقامة حليمة  الحريري  زنقة 
طنجة) (90000  (5 رقم) الخام3 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (09 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)8  56).
(07I

JURIS LEGAL

 PARA NOURA SANTE
BEAUTY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي3 شركة

JURIS LEGAL
 Angle(Bd(Abdelmoumen &

 Rue(Chatila, Résidence(Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 PARA NOURA SANTE BEAUTY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي )8, زنقة 

سمية إقامة شهرزاد 1 طابق ) 
رقم )1 حي النخيل - 0000) الدار 

البيضاء املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551 79

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (05
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 PARA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.NOURA SANTE BEAUTY
مؤسسة) (: أرض الشركة بإيجاز)

العناية بالجمال.
)8,)زنقة) (: عنوان املقر االجتماعي)
 ( طابق) (1 شهرزاد) إقامة  سمية 
الدار) ((0000 (- حي النخيل) (1( رقم)

البيضاء)املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: السيدة نورة فتح الدين)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

السيدة نورة فتح الدين عنوانه)ا))
البركة م س)))عمارة س))1)شقة)10 

ح ح)0000))الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نورة فتح الدين عنوانه)ا))
البركة م س)))عمارة س))1)شقة)10 

ح ح)0000))الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)-.
(08I

موثقة

 LABORATOIRE MAROCAIN 
 DE METROLOGIE

 INDUSTRIELLE »L2MI«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

موثقة
زاوية شارع باحماد زنقة سجلماسة 

إقامة الوفاء ال1ابق ) بلصدير ، 
00)0)، الدارالبيضاء املغرب

 LABORATOIRE MAROCAIN «
 DE METROLOGIE

INDUSTRIELLE » L2MI شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
18 موريتانيا ال1ابق الرابع الحي 

الصناعي سيدي البرنو�شي - 0000) 
الدار البيضاء املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((018 شتنبر) (17 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
من) غي  درهم«) ((.500.000«
»500.000.))درهم«)إلى)»5.000.000 
مقافة) إجراء) (: طريق) عن  درهم«)
املقدار) املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (0 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

غكتوبر)018))تحت رقم))68076.

(09I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

ADNANE INTER SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العمارة 91 الحي الحسني 

من1قة األنش1ة االقتصادية ، 

00)6 ، اليوسصية املغرب

 ADNANE INTER SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي دوار غوالد 

طالب جماعة السبيعات - 00)6  

اليوسصية املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

((57

 بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 15 يوليوز ))0) تم تغيير 

 ADNANE« تسمية الشركة من

 RAYAN« إلى »INTER SERVICE

. »M.S

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاريخ) باليوسصية  االبتدائية 

يوليوز)))0))تحت رقم)189.

(10I

MA GLOBAL CONSULTING

AERIA 2A
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين غعضاء)مجل3 اإلدارة

MA GLOBAL CONSULTING

10 زاوية شارع لندن وزنقة حجاج 

ابن عرطة ، 0000)، الدار البيضاء 

املغرب

AERIA 2A »شركة املساهمة«
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وعنوان مقرها االجتماعي: املن1قة 
الصناعية الجنوب الغربية، رقم 
189 - 8810) املحمدية املغرب.
»تعيين غعضاء مجل3 اإلدارة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.18(11

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)01)يوليوز)))0)

تقرر تعيين غعضاء)مجل3 اإلدارة)
خالل السنوات املالية التالية:)

على) للمصادقة  ((0(7 لغاية) (-
دجنبر) ((1 في) املنتهية  الحسابات 

(0(6
األشخاص ال1بيعيون:)
األشخاص املعنويون:)

مسؤولية) ذات  »شركة  (LAPS
الوحيد«) الشريك  ذات  محدودة 
مقرها) والكائن  مدير  بصصتها 
شارع الرق1وني،) (،59 االجتماعي ب:)
 (0.000 (،18 رقم) ال1ابق السادس،)
واملسجلة) املغرب  البيضاء) الدار 
رقم:) تحت  التجاري  بالسجل 

5(8515
ذات) »شركة  (DELBOSS
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
والكائن) مدير  بصصتها  الوحيد«)
شارع) (،59 ب:) االجتماعي  مقرها 
رقم) السادس،) ال1ابق  الرق1وني،)
املغرب) البيضاء) الدار  ((0.000 (،18
تحت) التجاري  بالسجل  واملسجلة 

رقم:)1 6))5
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) باملحمدية  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)1599.
(11I

ste(cofiguer(sarl

STE GOUMACHE CO
إعالن متعدد القرارات

ste(cofiguer(sarl
 av(guennad(tayeb 1 etage(n3
guercif ، 35100، guercif(maroc
STE GOUMACHE CO »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
 N°(( :وعنوان مقرها االجتماعي

 RUE(BENI(MARINE-GUERCIF - -

.GUERCIF MAROC
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.961

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)5))يوليوز)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
تجاري) نشاط  اضافة  رقم  قرار 
النقل) الذي ينص على مايلي:) جديد:)
لحساب) للبضائع  والوطني  الدولي 

الغير)
جديد:) شريك  اضافة  رقم  قرار 
الذي ينص على مايلي:)كماش فاطمة
الذي) قرار رقم تصويت الحصص:)
فاطمة) كماش  مايلي:) على  ينص 

00)حصة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

اضافة شريك جديد
بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

اضافة نشاط جديد
بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تصويت الحصص
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتاريخ)10)أشت)

))0))تحت رقم)))0)/66)1.
(1(I

FIDUNION-MAROC

LABOMAG
إعالن متعدد القرارات

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,((

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

LABOMAG »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 1، شارع 
بانكوك، سيدي البرنو�شي - - الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.10(9(9

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)8))يوليوز)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
ماري) سابين  السيدة  تصويت  مايلي:)
ايميل) والسادة  موان  لو  فرونسواز 
لويك) وماثيو  كوكون  ماري  جون 
مجموعه) ما  كوكون  كلود  جون 
900. )حصة من غفل)900. )حصة)
 BUREAU VERITAS لصائدة الشركة)
 (8 بتاريخ) (INTERNATIONAL

يوليوز)))0)
على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 
تحول الشركة إلى شركة ذات) مايلي:)
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
املوافقة على استقالة املسير السيد)

ماثيو لويك جون كلود كوكون
على) ينص  الذي  رقم) :) قرار 
مايلي:)إعادة فياأة وإعتماد النظام)

األسا�شي الجديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم).:)الذي ينص على مايلي:).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم) )5 )8.

(1(I

الشتيوي ادري3

 sté ABDELLATIFE WESTERN
SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قصل التصصية

الشتيوي ادري3
حي املسيرة الخضراء م/غ زنقة/)0 
رقم / 1 ، 150)9، القصر الكبير 

املغرب
 sté ABDELLATIFE WESTERN
SARL-AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : فيار 

بوجناح سوق ال1لبة القصر بجير - 
150)9 القصر الكبير املغرب .

قصل التصصية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. (5

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(( ماي) (11 في) املؤرخ 
 sté ABDELLATIFE WESTERN
مسؤولية) ذات  شركة  (SARL-AU
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رغسمالها)
مقرها اإلجتماعي فيار بوجناح سوق)
ال1لبة القصر بجير)-)150)9)القصر)
الكبير املغرب نتيجة لتوقف النشاط.

و عين:
اوالد) الل1يف  عبد  السيد)ة))
فاطمة) لال  شارع  وعنوانه)ا)) شيبة 
القصر) (9(150 117 االندلسية رقم)

الكبير املغرب كمصصي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
فيار) وفي  ((0(( ماي) (11 بتاريخ)
بجير) القصر  ال1لبة  سوق  بوجناح 
القصر الكبير) (9(150 القصر الكبير)

املغرب).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) الكبير  بالقصر  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)06).
(1 I

ASB AUDIT

ADNANE BRITAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

ASB AUDIT
حقول محمد الخام3 غ ال1ابق ب 
الشقة )0  شارع غيت با عمران 
- 0000) الدار البيضاء املغرب ، 

50)0)، الدار البيضاء املغرب
ADNANE BRITAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1 زنقة 

البرازيل شارع االسماعيلية منصلوري 
1 - 0060) فاس املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7(((9
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في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (08
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ADNANE BRITAL
إنتاج) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
يدوي لألعمال التقليدية في املعادن)

والسيراميك والصسيصساء.
زنقة) (1 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
البرازيل شارع االسماعيلية منصلوري)

1 - 0060))فاس املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  0.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
  00 (: ابري1ل) عدنان  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ابري1ل  عدنان  السيد 
رقم)8)زنقة جعصر ابن غبي طالب شقة)
فاس) ((0060 بورعانة) (( ال1ابق) (9

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ابري1ل  عدنان  السيد 
رقم)8)زنقة جعصر ابن غبي طالب شقة)
فاس) ((0060 بورعانة) (( ال1ابق) (9

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((0 بتاريخ) بصاس  التجارية 

))0))تحت رقم)887).
(15I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

LION DISTRIB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV(EL(MOUTANABI(RUE 1
 N°183 2EME(ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
LION DISTRIB شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكازة رقم 
1)1 مكرر شارع الحنصالي - 50))) 

قصبة تادلة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(117

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
))0))تم تحويل) )))يونيو) املؤرخ في)
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
شارع) مكرر  (1(1 رقم) »مكازة  من)
تادلة) قصبة  ((((50 (- الحنصالي)
زنقة عالل بن) ( ( »رقم) إلى) املغرب«)
عبدهللا الحي االداري)-)50))))قصبة)

تادلة املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) تادلة  بقصبة  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)151.
(16I

AMOURI CONSULTING

SOPHAFAS
إعالن متعدد القرارات

AMOURI CONSULTING
 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble
 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC
SOPHAFAS »شركة املساهمة«
وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 
) طريق خريبكة الحي الصناعي 

الدكارات - - فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.15809

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في) ))يونيو)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
مجل3) من  عضو  بإستقالة  االقرار 

اإلدارة

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
ملجل3) جديد  عضو  بتعيين  االقرار 

اإلدارة
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
فالحية) مدة  إنهاء) على  املصادقة 
الحاليين) االدارة  مجل3  غعضاء)

وتعيين غعضاء)آخرين جدد
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
مجل3) مدير  تعين  على  املصادقة 

االدارة
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

املصادقة على تعين مدير مدير عام
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:*** رقم) بند 
ومدير) غعضاء) تسمية  تمت  مايلي:)
إلى) باالضافة  جدد  اإلدارة  مجل3 

تعيين مدير عام لشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) بتاريخ) )) بصاس  التجارية 

))0))تحت رقم)0 )).

(17I

ste(cofiguer(sarl

 STE FORMATOR CENTER
PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تصويت حصص

ste(cofiguer(sarl
 av(guennad(tayeb 1 etage(n3
guercif ، 35100، guercif(maroc

 STE FORMATOR CENTER PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الراشدية رقم )1 شارع ايموزار 

كاندرجرسيف - 5100) جرسيف 
املغرب.

تصويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(1 1
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) ((0(( أشت) (01 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تصويت السيد))ة))قمر العز)1.000 
 1.000 غفل) من  اجتماعية  حصة 
كامل قدور) )ة)) حصة لصائدة السيد)

بتاريخ)01)أشت)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بجرسيف بتاريخ)10)أشت)

))0))تحت رقم)))0)/67)1.

(18I

CANOCAF SARL

WIDE WORLD EXCHANGE
إعالن متعدد القرارات

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 ال1ابق الثاني رقم )0 
 NADOR ،6(000 ،الناظور

MAROC
 WIDE WORLD EXCHANGE
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: مركز 

دار الكبداني )0))6 بني سعيد - - 
الدريوش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 77.
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)7))يوليوز)))0)
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الحـصص) تصـويت  على  املصادقة 
املقررة) هبة  شكل  على  االجتمـاعـية 
السيد) بين  ((7/07/(0(( بتاريخ)
والسيد) جهة  من  الرشيدي،) غحمد 

محمد الرشيدي من جهة غخرى.
على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 
مايلي:)تـغـيير الشكل القـانوني للشركة)
مسـؤولية) ذات  شركة  لتصبح 
واملصادقة) وحيد  لشريك  محدودة 
الجديد) األسـا�شي  القانون  على 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
ينص على) الذي  و7:) (6 رقم) بند 
محمد) الرشيدي  السيد  مايلي:)

)0.000))حصة)
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) بالدريوش  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)155.

(19I

Chtita(ayyoub

AUTO ECOL GHAROUSS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

Chtita(ayyoub
 hay(saada(ain(taoujdate ، 16
51100، Ain(taoujdate(Maroc
 AUTO ECOL GHAROUSS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عشوشات 
النسور باب برد شصشاون 
عشوشات النسور باب برد 

شصشاون 91000 شصشاون املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1( 9

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) ((0(( فبراير) املؤرخ في) 1)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

الغروص امحمد كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 1  بشصشاون  االبتدائية 

مارس)))0))تحت رقم)))0)/77.

((0I

AMOURI CONSULTING

REPHAR
إعالن متعدد القرارات

AMOURI CONSULTING
 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble
 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC
REPHAR »شركة املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 1 
مكرر رباط الخير - - فاس املغرب .

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(1(5(

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في) ))يونيو)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
مجل3) من  عضو  بإستقالة  االقرار 

اإلدارة
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
جدد ملجل3) غعضاء) بتعيين  االقرار 

اإلدارة
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
مجل3) مدير  تعين  على  املصادقة 

االدارة
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

املصادقة على تعين مديرة عامة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:*** رقم) بند 
ومدير) غعضاء) تسمية  تمت  مايلي:)
إلى) باالضافة  جدد  اإلدارة  مجل3 

تعيين مديرة عامة لشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (09 بتاريخ) بصاس  التجارية 

))0))تحت رقم)7)  .
((1I

N(M CONSEIL-SARL

PROPHYTO NADOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تصويت حصص

N(M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
PROPHYTO NADOR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي لعري 
الشيخ زنقة 7) رقم   -8  ال1ابق 

الثاني رقم 6 - 000)6 الناضور 
املغرب.

تصويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.((0 (

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) ((0(( أشت) (0( في) املؤرخ 

املصادقة على):
الحصيظ) عبد  )ة)) السيد) تصويت 
اجتماعية من) حصة  (1.000 شناك)
السيد) لصائدة  حصة  (1.000 غفل)
أشت) (0( بتاريخ) بنزيزي  محمد  )ة))

.(0((
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناضور بتاريخ))1)أشت)

))0))تحت رقم)196 .
(((I

الشتيوي ادري3

 Sté GUIA DE LUJO BADAWE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي3 شركة

الشتيوي ادري3
حي املسيرة الخضراء م/غ زنقة/)0 
رقم / 1 ، 150)9، القصر الكبير 

املغرب
 Sté GUIA DE LUJO BADAWE

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
بولعيش دار الدخان زنقة 01 رقم 
5) - 150)9 القصر الكبير املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

( 57
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Sté (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
. GUIA DE LUJO BADAWE SARL

منعش) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
عقاري

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بولعيش دار الدخان زنقة)01)رقم)5) 

- 150)9)القصر الكبير املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 90.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 (: الحميدي) ياسين  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 (: الحميدي) غناس  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 (: الحميدي) رشيد  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

السيد ياسين الحميدي عنوانه)ا))
اسبانيا).).)..

السيد غناس الحميدي عنوانه)ا))
اسبانيا).).)..

السيد رشيد الحميدي عنوانه)ا))
اسبانيا).).)..

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الحميدي  عمر  السيد 
طابق) (866 عمارة) (( شعبان) تجزئة 
العرائش) (9(000  6 رقم) الشقة  ((

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) الكبير  بالقصر  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم) 51.

(((I

DRY IMPORT

HITECK LAND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

HITECK LAND
)9 تجزئة عبد املومن إقامة رباح 
) امتداد سيتي بالطو ، 0100)، 

الدارالبيضاء املغرب
HITECK LAND شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي )9 تجزئة 

عبد املومن إقامة رباح ) امتداد 
سيتي بالطو 6  شارع الزرق1وني 
مكتب 15-16 ال1ابق 6 0100) 

الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
. 158169

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
))0))تم تحويل) 7))يونيو) املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
رباح) إقامة  املومن  تجزئة عبد  (9(«
شارع) ( 6 بالطو) سيتي  امتداد  ((
ال1ابق) (15-16 مكتب) الزرق1وني 
إلى) املغرب«) الدارالبيضاء) ((0100  6
»776)تجزئة النوافر ال1ابق األر�شي)
املن1قة الصناعية فابينو)-)7000) 

الدارالبيضاء)املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)180 )8.
(( I

BENKASEM MED

BENKASEM MED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

BENKASEM MED
شارع موالي اسماعيل اقامة موالي 
اسماعيل )) ال1ابق الخام3 رقم 

19 ، 90000، طنجة املغرب
BENKASEM MED شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
موالي اسماعيل اقامة موالي 

اساعيل )) ال1ابق 5 رقم 19 - 
90000 طنجة املغرب.

تصويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.115089
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(( يوليوز) ((7 في) املؤرخ 

املصادقة على):
مص1صى براق) )ة)) تصويت السيد)
من) اجتماعية  حصة  (500 بنقاسم)
السيد) لصائدة  حصة  (1.000 غفل)
)ة))محمد الزريباخ بتاريخ)7))يوليوز)

.(0((
مص1صى براق) )ة)) تصويت السيد)
من) اجتماعية  حصة  (500 بنقاسم)
السيد) لصائدة  حصة  (1.000 غفل)
)ة))زكرياء)الزريباخ بتاريخ)7))يوليوز)

.(0((

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) بتاريخ) 0) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم))))56).
((5I

tachfine(compta

TAB NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تصويت حصص

tachfine(compta
 imm 579 2eme(etage(n°6 hay
 charaf(marrakech ، 40000،

marrakech(maroc
TAB NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال1ابق 
الثاني الشقة 1 تجزئة املسار رقم 

)6) - 0000  مراكش املغرب.
تصويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.98017

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(( أشت) (0( في) املؤرخ 

املصادقة على):
تصويت السيد))ة))خالد الوعزيقي)
غفل) من  اجتماعية  حصة  (1.000
1.000)حصة لصائدة السيد))ة))ياسر)
براق جميل بتاريخ))0)أشت)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أشت) (1( بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))0))تحت رقم) 856)1.
((6I

ste(cofiguer(sarl

STE CHIGUER ENERGIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قصل التصصية

ste(cofiguer(sarl
 av(guennad(tayeb 1 etage(n3
guercif ، 35100، guercif(maroc
STE CHIGUER ENERGIE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزئة 
شهاب بامللك املسمى«شهاب « 

جرسيف - 5100) جرسيف املغرب.
قصل التصصية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.1897

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)8))يوليوز)))0))تقرر حل)
شركة) (STE CHIGUER ENERGIE
مبلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان) درهم  (100.000 رغسمالها)
مقرها اإلجتماعي تجزئة شهاب بامللك)
املسمى«شهاب «)جرسيف)-)5100) 

جرسيف املغرب نتيجة ل:
لم تحقق اي ربح.

و عين:
شيكر) لصضيل  السيد)ة))
)0املنتزه) 10رقم) بلوك) وعنوانه)ا))
مكناس) عرمة  عين  والل  )0ايت 
كمصصي) املغرب  جرسيف  ((5100

)ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
تجزئة) وفي  ((0(( يوليوز) ((8 بتاريخ)
املسمى«شهاب «  بامللك  شهاب 
جرسيف)-)5100))جرسيف املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتاريخ)10)أشت)

))0))تحت رقم)))0)/68)1.
((7I

FIDUCIAIRE AL FOURSSAN

 NADEX ناديكس أونتربريز
ENTREPRISE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE AL FOURSSAN
 BD(FOUARAT 3° ETAGE 191

 HAY(ADIL(HM ، 20300،
CASABLANCA MAROC
 NADEX ناديك3 غونتربريز

ENTREPRISE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصصية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 191 شارع 
الصوارات حي عادل ال1ابق ) الحي 
املحمدي - 00)0) الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 6(577

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

))0))تقرر حل) 1))فبراير) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

غونتربريز) ناديك3  الوحيد  الشريك 

مبلغ) (NADEX ENTREPRISE
وعنوان) درهم  (10.000 رغسمالها)

مقرها اإلجتماعي)191)شارع الصوارات)

(- الحي املحمدي) (( حي عادل ال1ابق)

الدار البيضاء)املغرب نتيجة) ((0(00

ل):)عدم تحقيق غي معامالت تجارية.

و حدد مقر التصصية ب)191)شارع)

الحي) (( ال1ابق) عادل  حي  الصوارات 

البيضاء) الدار  ((0(00 (- املحمدي)

املغرب.)

و عين:

السيد)ة))ياسر بوزوبع وعنوانه)ا))
زنقة زكي الدين ال1او�شي طابق) ( 7

 (050( )1)حي املستشصيات) 5)شقة)

)ة)) كمصصي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

مارس)))0))تحت رقم)1)8177.

((8I

socomif(sarl

 KHALDOUN EMLIKI SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

socomif(sarl
زنقة محمد الحصالي عمارة 5) شقة 

رقم ) ، 005 1، القني1رة املغرب

 KHALDOUN EMLIKI SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 إقامة 
موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 

العزيز رقم   القني1رة 000 1 
القني1رة املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65  7

 (6 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( غبريل)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.KHALDOUN EMLIKI SARL AU

مقاول) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
غعمال متنوعة غو مقاول بناء.

عنوان املقر االجتماعي):)59)إقامة)
موالي عبد العزيز شارع موالي عبد)
 1 000 القني1رة) رقم) ) العزيز 

القني1رة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: امليكي) بنعي�شى  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 1000 (: امليكي) بنعي�شى  السيد  (

حصة بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد بنعي�شى امليكي عنوانه)ا))
معمورة) حي  (67( رقم) (19 زنقة)

000 1)القني1رة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بنعي�شى امليكي عنوانه)ا))
معمورة) حي  (67( رقم) (19 زنقة)

000 1)القني1رة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) ((6 االبتدائية بالقني1رة بتاريخ)

))0))تحت رقم)91506.
((9I

FIDUCIAIRE OUFSOU

PARA DIFFUSSION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE OUFSOU
 RUE 07 N 153 BD(LA(MARCHE

 VERTE(EL(KSIBA ، 23150، el
ksiba(maroc

PARA DIFFUSSION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 09 
رقم 7) حي املصلى القصيبة 150)) 

القصيبة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.15 5

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
1)0))تم تحويل) 16)يونيو) املؤرخ في)
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
املصلى) حي  ((7 رقم) (09 »زنقة) من)
القصيبة املغرب«) (((150 القصيبة)
 ((150 (- املصلى) حي  (09 »زنقة) إلى)

القصيبة املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) تادلة  بقصبة  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)7 1.

((0I

FINALYSE CAPITAL

FINALYSE CAPITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

FINALYSE CAPITAL
 RES IBN BATOUTA ANGLE ,71
 IBN BATOUTA ET ABDELKRIM

 DIOURI 1ER(ETAGE(N°3 ،
20000، CASABLANCA(MAROC
FINALYSE 30.000 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 71 اقامة 

ابن ب1وطة, تقاطع ابن ب1وطة 
وعبد الكريم ديوري, ال1ابق 1 رقم 

) - 0000) الدار البيضاء املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55((0(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((9
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FINALYSE (0.000
تقديم) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
اإلدارية) واالستشارات  الخدمات 
املعلومات) تكنولوجيا  وت1وير 

واالتصاالت والحلول الرقمية
دعم املقاوالت في جميع الخدمات)

اإلدارية
وتصدير) واستيراد  وبيع  شراء)
غجهزة) جميع  وتركيب  وتجارة 

الكمبيوتر
.عنوان املقر االجتماعي):)71)اقامة)
ابن ب1وطة,)تقاطع ابن ب1وطة وعبد)
 -  ( رقم) (1 ال1ابق) ديوري,) الكريم 

0000))الدار البيضاء)املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (0.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 (00 (: العينو�شي) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
العينو�شي) يوسف  السيد 
قرية) (77 رقم) س  بلوك  عنوانه)ا))
البيضاء) الدار  ((0000 الجماعة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
العينو�شي) يوسف  السيد 
قرية) (77 رقم) س  بلوك  عنوانه)ا))
البيضاء) الدار  ((0000 الجماعة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)01) )8.
((1I

CLEAR ACCOUNTING NETWORK

LAKHMIRI FISH لخميري 
فيش

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي3 شركة

 CLEAR ACCOUNTING
NETWORK

 N°70 COMPLEXE(SOUSS
 RUE DU SOUK QUARTIER

 INDUSTRIEL(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

LAKHMIRI FISH لخميري فيش 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  ، 

ال1ابق الرابع عمارة اإلدري�شي، ف م 
16 ملحق املسجد الكبير، الداخلة، 

غكادير. - 80000 اكادير املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5( 85

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((0
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

LAKHMIRI FISH)لخميري فيش.
بائع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
السمك واملنتوجات البحرية بالجملة)

والتقسيط.
رقم) ،) (: املقر االجتماعي) عنوان 
ال1ابق الرابع عمارة اإلدري�شي،)ف م)
الداخلة،) ملحق املسجد الكبير،) (16

غكادير.)-)80000)اكادير املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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(: لخميري) الدين  فالح  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
لخميري) الدين  فالح  السيد 
76)وفاق بن) بلوك ب رقم) عنوانه)ا))

سركاو اكادير) 8001)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
لخميري) الدين  فالح  السيد 
76)وفاق بن) بلوك ب رقم) عنوانه)ا))

سركاو اكادير) 8001)اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (15 بتاريخ) باكادير  التجارية 

))0))تحت رقم)0)1180.
(((I

GESTION ALJANOUB

FOOD STATION
إعالن متعدد القرارات

GESTION ALJANOUB
زنقة ت1وان حي السعادة عمارة رقم 
) ال1ابق الثالث العيون ، 70000، 

العيون املغرب
FOOD STATION »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: حي 

املسيرة زنقة الصوجيرا بدون رقم 
العيون - 70000 العيون املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.((907
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)10)أشت)))0)
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
من) اجتماعية  حصة  (500 تصويت)
الهادي) عبد  مرزاق  السيد  طرف 
الوزاني) يون3  السيد  لصالح 
لشركة) القانوني  الشكل  -)تحويل 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة)
الى شركة ذات املسؤولية املحدودة)
السيد) -)استقالة  وحيد) بشريك 
مرزاق عبد الهادي من التسيير وإبقاء)
لشركة) مسير  الوزاني  يون3  السيد 

ملدة أير محدودة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�شي التالية:)

الذي ينص) (:(6/1/6-7 بند رقم)
حصة) (500 تصويت) (6-7 مايلي:) على 
مرزاق) السيد  طرف  من  اجتماعية 
يون3) السيد  لصالح  الهادي  عبد 
القانوني) الشكل  -1تحويل  الوزاني)
املسؤولية) ذات  شركة  من  لشركة 
الى شركة ذات املسؤولية) املحدودة 
-6)استقالة) املحدودة بشريك وحيد)
من) الهادي  عبد  مرزاق  السيد 
السيد يون3 الوزاني) التسيير وإبقاء)

مسير لشركة ملدة أير محدودة)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
15)أشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

))0))تحت رقم)))/1)5).

(((I

Notaire

SEPROM CONSTRUCTION
شركة املحافة
تصويت حصص

Notaire
 Casablanca(résidence(marya(b
 Angle(bd(la(gironde(et(rue(ifni،

20500، Casablanca(Maroc
 SEPROM CONSTRUCTION

شركة املحافة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ) محج 
مرس السل1ان طابق 1 شقة ) - 

90 0) الدار البيضاء املغرب.
تصويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(( يونيو) في) )) املؤرخ 

املصادقة على):
الصديقي عبد) )ة)) تصويت السيد)
من) اجتماعية  حصة  (166 العلي)
السيد) لصائدة  حصة  (1.000 غفل)
الخالدي عبد الرحيم بتاريخ) )  )ة))

يونيو)))0).
تصويت السيد))ة))رضا خالد)167 
 1.000 غفل) من  اجتماعية  حصة 
الخالدي) )ة)) السيد) لصائدة  حصة 
عبد الرحيم بتاريخ) ))يونيو)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (8 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)))0))تحت رقم) 899)8.

(( I

Notaire

SEPROM CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

Notaire
 Casablanca(résidence(marya(b
 Angle(bd(la(gironde(et(rue(ifni،

20500، Casablanca(Maroc
 SEPROM CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6) محج 
مرس السل1ان شقة ) ال1ابق 1 - 

90 0) الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) ((0(( يونيو) املؤرخ في) ))
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

الخالدي عبد الرحيم كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)))0))تحت رقم) 899)8.

((5I

TAOUSSI(CONSEIL(&(SERVICES(SARL

KRYM IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

 TAOUSSI(CONSEIL & SERVICES
SARL

 ANGLE RUE AL ARAAR ET
 AVENUE(LALLA(YACOUT ،

20000، CASABLANCA(MAROC
KRYM IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املن1قة 
الصناعية ليساسصة )، ال1ريق 

الثالثية رقم 1077 - )))0) الدار 
البيضاء املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55(5((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 KRYM(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.IMMOBILIER
إنعاش) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
وغشغال) األرا�شي  تجزئة  عقاري،)

البناء.
شراء)وبيع جميع غنواع العقارات..
املن1قة) (: عنوان املقر االجتماعي)
ال1ريق) (،( ليساسصة) الصناعية 
الدار) ((0(((  -  1077 الثالثية رقم)

البيضاء)املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 150 (: السيد محمد نوفل لحلو)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 100 (: الصصراوي) مريم  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
حصة) ((50 (: السيد يون3 لحلو)

بقيمة)100)درهم للحصة).
حصة) ((50 (: لحلو) رضا  السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة).
حصة) ((50 (: لحلو) كريم  السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
لحلو) نوفل  محمد  السيد 
الكولين) تجزئة  (،99 عنوانه)ا))
الدار) ((0150 معروف) سيدي  (،1

البيضاء)املغرب.
الصصراوي) مريم  السيدة 
الكولين) تجزئة  (،99 عنوانه)ا))
الدار) ((0150 معروف) سيدي  (،1

البيضاء)املغرب.
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السيد يون3 لحلو عنوانه)ا))99،)
معروف) سيدي  (،1 الكولين) تجزئة 

0150))الدار البيضاء)املغرب.
(،99 لحلو عنوانه)ا)) السيد رضا 
معروف) سيدي  (،1 الكولين) تجزئة 

0150))الدار البيضاء)املغرب.
(،99 السيد كريم لحلو عنوانه)ا))
معروف) سيدي  (،1 الكولين) تجزئة 

0150))الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
لحلو) نوفل  محمد  السيد 
الكولين) تجزئة  (،99 عنوانه)ا))
الدار) ((0150 معروف) سيدي  (،1

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم))706).
((6I

BENKHALI COMPTA

شركة الفاج املضيق
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BENKHALI COMPTA
 HAY(REBAT(AV(REBAT(RUE 3 N

، 93200، MDIQ(MAROC
شركة الفاج املضيق شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصصية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي املضيق 

حي السوينية شارع القني1رة رقم )) 
- 00))9 املضيق املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.80 7
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر) ((0(( أشت) (0( في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
الفاج) شركة  الوحيد  الشريك  ذات 
املضيق مبلغ رغسمالها)0.000))درهم)
وعنوان مقرها اإلجتماعي املضيق حي)
 (( رقم) القني1رة  شارع  السوينية 
(: املضيق املغرب نتيجة ل) (9((00  -

عدم تحقيق الهدف.

و حدد مقر التصصية ب املضيق)
حي السوينية شارع القني1رة رقم))) 

- 00))9)املضيق املغرب.)
و عين:

عبودي) مص1صى  السيد)ة))
مدريد) ((8010 اسبانيا) وعنوانه)ا))

اسبانيا كمصصي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
حي) املضيق  (: بالتصصية) املتعلقة 

السوينية شارع القني1رة رقم)))
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (10 االبتدائية بت1وان بتاريخ)

))0))تحت رقم)7)17.

((7I

BENKHALI COMPTA

داماد سرفيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

BENKHALI COMPTA
 HAY(REBAT(AV(REBAT(RUE 3 N

، 93200، MDIQ(MAROC
داماد سرفي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي )1 شارع 
االمام العزافي ال1ابق ) الشقة 7 
الصنيدق - )10)9 الصنيدق املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
((0 5

 0( في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( أشت)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
داماد) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

سرفي3.

مختلف) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
اعمال البناء.

)1)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 7 الشقة) (( ال1ابق) العزافي  االمام 

الصنيدق)-))10)9)الصنيدق املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد خالد حجي):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد خالد حجي عنوانه)ا))شارع)
ال1ابق) 0  عمارة) 1) موري1انيا 

رقم17 000)9)ت1وان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خالد حجي عنوانه)ا))شارع)
ال1ابق) 0  عمارة) 1) موري1انيا 

رقم17 000)9)ت1وان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (0( االبتدائية بت1وان بتاريخ)

))0))تحت رقم)5)17.
((8I

cabinet(comptable(aziz

CAFE TAKATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

cabinet(comptable(aziz
) زنقة   العهد الجديد ابن امسيك 

، 50 0)، الدارالبيضاء املغرب
CAFE TAKATE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 5  زنقة 
عبدالقادر مصتكرال1ابق ) رقم   - 

0100) الدارالبيضاء املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55((65
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TAKATE

إستغالل) (: أرض الشركة بإيجاز)

وتسييراملقاهي وامل1اعم.

زنقة) ( 5 (: عنوان املقر االجتماعي)

 - رقم)   (( عبدالقادر مصتكرال1ابق)

0100))الدارالبيضاء)املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد ززوان):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 (: الزروالي) السيد عبدالغني 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

الزروالي) عبدالغني  السيد 

دوار اوالد سيدي عبوتيط) عنوانه)ا))

مليل)0 96))الدارالبيضاء)املغرب.

عنوانه)ا)) ززوان  محمد  السيد 

 1 ط) (5( رقم) حدو  بالد  تجزئة 

 (96 0 مليل) تيط  حجاج  سيدي 

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الزروالي) عبدالغني  السيد 

دوار اوالد سيدي عبوتيط) عنوانه)ا))

مليل)0 96))الدارالبيضاء)املغرب

عنوانه)ا)) ززوان  محمد  السيد 

 1 ط) (5( رقم) حدو  بالد  تجزئة 

 (96 0 مليل) تيط  حجاج  سيدي 

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)7)67).

((9I
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CLEVDEEP CONSULTING

MISSING LINK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

CLEVDEEP CONSULTING
عزيب الحاج قدوراقامة الصرج 

)هاجر) 57 ال1ابق   رقم 9 طنجة، 
90000، طنجة املغرب

MISSING LINK شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي منظر 
جميل للشارع رقم 71 رقم 9 ، 

ال1ابق األول رقم ) - 90000 طنجة 
املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(96((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MISSING LINK
أرض) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
الشركة سواء)في املغرب غو في الخارج)

ولحسابها الخاص:
ومرافقة) ونصائح  استشارات 
غنش1ة) من  نشاط  غي  في  الشركات 
(، غنظمة االتصال السمعي البصري)
واإلنتاج)،)وتحقيق وتقديم الخدمات)
واالستيراد) (، والبصرية) السمعية 
جميع) غعم:) وبشكل  والتصدير.)
غو) الصناعية  غو  املالية  املعامالت 
التجارية غو املنقولة غو العقارية التي)
غو) مباشر  بشكل  مرتب1ة  تكون  قد 
وكذلك بأي) (، أير مباشر بموضوعه)
غخرى مماثلة غو ذات فلة غو) غشياء)

قد تكون مصيدة لت1ويره..
منظر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
جميل للشارع رقم)71)رقم)9)،)ال1ابق)
األول رقم)) - 90000)طنجة املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 50.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 150 (: احمد) البشيري  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

ف) مارسيل  كريستوف  السيد 
دهايز):)150)حصة بقيمة)100)درهم)

للحصة).
السيد كريستوف روبيست):)150 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
حصة) (50 (: زكي) بمالل  السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
البشيري احمد عنوانه)ا)) السيد 

زلزات بلجيكا)9060)زلزات بلجيكا.
ف) مارسيل  كريستوف  السيد 
بلجيكا) ميريلبك  عنوانه)ا)) دهايز 

0)98)ميريلبك بلجيكا.
روبيست) كريستوف  السيد 
 98(0 بلجيكا) ميريلبك  عنوانه)ا))

ميريلبك بلجيكا.
 1 عنوانه)ا)) زكي  بمالل  السيد 
 90000 بران3) نرج3  ((7 زنقة)

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
البشيري احمد عنوانه)ا)) السيد 

زلزات بلجيكا)9060)زلزات بلجيكا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (08 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم))9)8.
( 0I

ZS(AUDIT(&(CONSULTING

LA FOURMILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ZS(AUDIT & CONSULTING
 ANGLE RUE BAPAUME ET RUE
 PROVINS(N° 33 3EME(ETAGE
 N° 31 ، 20000، CASABLANCA

MAROC
LA FOURMILIERE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ركن 
شارع عبد الكريم الخ1ابي ، 

شارع غروكارياس عين دياب ، الدار 
البيضاء - 0100) الدار البيضاء 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.10997(

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تعيين) تم  ((00( ماي) (10 في) املؤرخ 
بن) السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

عبد هللا عبد الواحد كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)008))تحت رقم)098).
( 1I

ANONCE LEGALE

DELIVERY TRADE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

ANONCE LEGALE
 RABAT ، 10000، RABAT

MAROC
DELIVERY TRADE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك ج 

رقم )8 ال1ابق الثالت ديور الحومر 
حي يعقوب املنصور - 10000 

الرباط املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16(0(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) ((7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DELIVERY TRADE

خدمات) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

التوفيل.

بلوك ج) (: عنوان املقر االجتماعي)
)8)ال1ابق الثالت ديور الحومر) رقم)

حي يعقوب املنصور)-)10000)الرباط)

املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: ديركي) الرحمان  عبد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

ديركي) الرحمان  عبد  السيد 

 10000 العربي) املغرب  عنوانه)ا))

الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

ديركي) الرحمان  عبد  السيد 

 10000 العربي) املغرب  عنوانه)ا))

الرباط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (09 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))0))تحت رقم)6977)1.

( (I

Moumen(mohamed

أنتير غلوب ترادينغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

Moumen(mohamed

الصصا 1 عمارة i1 ال1ابق الرابع رقم 

0) بوسكورة ، 0180)، بوسكورة 

املغرب

غنتير ألوب ترادينغ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس 
زنقة 6 رقم 5  ال1ابق األر�شي 

سيدي البرنو�شي - 0600) الدار 

البيضاء املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
55(51(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
غنتير) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ألوب ترادينغ.
غو) تاجر  (: بإيجاز) الشركة  أرض 

وسيط تجاري مستورد ومصدر.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ال1ابق) ( 5 رقم) (6 زنقة) القدس 
 (0600 (- البرنو�شي) األر�شي سيدي 

الدار البيضاء)املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: رجيله) ابو  محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
الجليل) بنعبد  كلثوم  غم  السيدة 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (500 (:

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد محمد ابو رجيله عنوانه)ا))
بنسليمان) كولف  (1(( رقم) فيال 

000)1)بنسليمان املغرب.
الجليل) بنعبد  كلثوم  غم  السيدة 
إقامة) العساكر  زنقة  (06 عنوانه)ا))
الشقة) (5 طابق) غ  درج  األزهر  روض 
البيضاء) الدار  ((0(70 1املعاريف)

املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد ابو رجيله عنوانه)ا))
بنسليمان) كولف  (1(( رقم) فيال 

000)1)بنسليمان املغرب
الجليل) بنعبد  كلثوم  غم  السيدة 
إقامة) العساكر  زنقة  (06 عنوانه)ا))
الشقة) (5 طابق) غ  درج  األزهر  روض 
البيضاء) الدار  ((0(70 1املعاريف)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)5)) )8.
( (I

مكتب محاسبة

AMANADEAL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

مكتب محاسبة
عمارة 1  شقة ) زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 00) الرشيدية ،  00)5، 

الرشيدية املغرب
AMANADEAL SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 
90) تجزئة عين العاطي 1 الرشيدية 

- 000)5 الرشيدية املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16195

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMANADEAL SARL AU
بائع مواد) (: أرض الشركة بإيجاز)

التجميل
التصدير واالستراد.

عنوان املقر االجتماعي):)محل رقم)
90))تجزئة عين العاطي)1)الرشيدية)

- 000)5)الرشيدية املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد اوعقى امين):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) امين  اوعقى  السيد 
الوظيصي) السكن  انزران  بئر  شارع 
الناضور) (6(000 تازة) بنك  البريد 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) امين  اوعقى  السيد 
الوظيصي) السكن  انزران  بئر  شارع 
الناضور) (6(000 تازة) بنك  البريد 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 
أشت)))0))تحت رقم)))0)/)101.
(  I

POLY FISC 

EL GHALIA PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قصل التصصية

POLY FISC
 SIDI BERNOUSSI

 CASABLANCA، 20600،
CASABLANCA MAROC

EL GHALIA PROMOTION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : زنقة 
7 رقم 5 ال1ابق ) الشقة رقم 

  سعادة سيدي البرنو�شي الدار 
البيضاء 0600) الدار البيضاء 

املغرب.
قصل التصصية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.5(5957

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(( ماي) ((1 في) املؤرخ 
EL GHALIA PROMOTION)شركة)
مبلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان) درهم  (100.000 رغسمالها)
 5 رقم) (7 زنقة) اإلجتماعي  مقرها 
سعادة) رقم) ) الشقة  (( ال1ابق)
البيضاء) الدار  البرنو�شي  سيدي 
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) ((0600

ل ازمة في نشاط).
و عين:

فدوق) فيصل  السيد)ة))
زنقة) (0( اكدال) اقامة  وعنوانه)ا))
سيدي) الرقم) 5) (0( ال1ابق) (0(
البيضاء) الدار  ((0600 البرنو�شي)

املغرب كمصصي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)1))ماي)))0))وفي زنقة)7)رقم)
سعادة) رقم) ) الشقة  (( ال1ابق) (5
الدار) ((0600 (- البرنو�شي) سيدي 

البيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)))0))تحت رقم))991)8.
( 5I

مكتب الحسابات ح ل

BIG LUB IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

مكتب الحسابات ح ل
0) شارع الداخلة ال1ابق االول قرية 
الجماعة ، 0) 0)، الدار البيضاء 

املغرب
BIG LUB IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 محج 

اللة ياقوت الرقم 9) ال1ابق االول - 
0000) البيضاء املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5518(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BIG (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. LUB IMMO
منعش) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عقاري
61)محج) (: عنوان املقر االجتماعي)
اللة ياقوت الرقم)9))ال1ابق االول)-)

0000))البيضاء)املغرب.
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غجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) جواد  الحيط  السيد 
برشيد)6100))برشيد املغرب.

عنوانه)ا)) ويدارل1صي  السيد 
برشيد)6100))برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) جواد  الحيط  السيد 
برشيد)6100))برشيد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)) 7))8 .
( 6I

FIDUSCAL

MATRESCENCE ماتريسونس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT ((1
 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
 MATRESCENCE 3ماتريسون

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
االنصاري رقم 7) دار بوعزة نوافر - 

)))7) الدار البيضاء املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55(597

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((6
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MATRESCENCE(3ماتريسون
(: بإيجاز) الشركة  أرض 

االستشارات
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
االنصاري رقم)7))دار بوعزة نوافر)-)

)))7))الدار البيضاء)املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: مريم) بلمغار  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) مريم  بلمغار  السيدة 
رقم) 6)زنقة سيدي قاسم حي االمل)
فاس) ((0010 ( فاس) فصرو  طريق 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) مريم  بلمغار  السيدة 
رقم) 6)زنقة سيدي قاسم حي االمل)
فاس) ((0010 فاس) فصرو  طريق 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)71) )8.

( 7I

OFFICE-(H.B

BFGS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

OFFICE-(H.B
 N°7 IMMEUBLE(MAJESTIC

 BOULEVARD(MED 5 ، 35000،
TAZA MAROC

BFGS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الخام3 غكنول - 5050) تازة 

املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66 7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.BFGS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

بيع مواد) (: أرض الشركة بإيجاز)

البناء)بالتقسيط

نقل البضائع لحساب الغير

التجارة.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

محمد الخام3 غكنول)-)5050))تازة)

املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: برودي) الرحيم  عبد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

برودي) الرحيم  عبد  السيد 

الخام3) محمد  شارع  عنوانه)ا))

غكنول)5050))تازة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

برودي) الرحيم  عبد  السيد 

الخام3) محمد  شارع  عنوانه)ا))

غكنول)5050))تازة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (11 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

))0))تحت رقم)99).

( 8I

STE ENN AG SARL AU

STE ENN AG SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

STE ENN AG SARL AU
 RASS EL HAMMA AIN JOHRA

 TIFLET ، 15400، TIFLET
MAROC

STE ENN AG SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي راس 

الحامة عين جوهرة تيصلت - 00 15 
تيصلت املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1((1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((8
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ENN AG SARL AU
مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
(- االنشائية) االعمال  مختلف  في 

االستغالل الزراعي
راس) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الحامة عين جوهرة تيصلت)-)00 15 

تيصلت املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: النشبة) حسن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 1000 (: النشبة) حسن  السيد 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
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عنوانه)ا)) النشبة  حسن  السيد 

فرنسا)67000)ستراسبورغ فرنسا).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) النشبة  حسن  السيد 

فرنسا)67000)ستراسبورغ فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (10 االبتدائية بتيصلت بتاريخ)

))0))تحت رقم))6 .

( 9I

PROMO LAHBOUS SARL-AU

PROMO LAHBOUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

PROMO LAHBOUS SARL-AU

شارع الدرفوفي زاوية رميلة ال1ابق ) 

، 60000، وجدة املغرب

PROMO LAHBOUS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الدرفوفي زاوية رملية ال1ابق ). - 

60000 وجدة. املغرب.

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(98(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((7

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROMO LAHBOUS

ت1وير) (• (: أرض الشركة بإيجاز)

املمتلكات.

•)غعمال البناء.

•)غعمال مختلصة..

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 -  .( ال1ابق) رملية  زاوية  الدرفوفي 

60000)وجدة.)املغرب..
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: عرابي) إبتسام  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) عرابي  إبتسام  السيدة 
تجزئة) بوعبيد  الرحيم  عبد  شارع 
وجدة) (60000  .10 رقم) الحبوس 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) عرابي  إبتسام  السيدة 
تجزئة) بوعبيد  الرحيم  عبد  شارع 
وجدة) (60000  .10 رقم) الحبوس 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (16 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))0))تحت رقم)8))1.
(50I

socomif(sarl

LE BOURGEOIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

socomif(sarl
زنقة محمد الحصالي عمارة 5) شقة 

رقم ) ، 005 1، القني1رة املغرب
LE BOURGEOIS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصصية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 
رقم 1 سكني الوفاق ن 9 )) تمارة 

000)1 تمارة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1(50((

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
))0))تقرر حل) 15)أشت) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 LE BOURGEOIS الوحيد) الشريك 
درهم) (100.000 رغسمالها) مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم)1 
سكني الوفاق ن)9 )))تمارة)000)1 
تمارة املغرب نتيجة ل):)اسباب مادية.
محل) ب  التصصية  مقر  حدد  و 
تمارة) ((( 9 1)سكني الوفاق ن) رقم)

000)1)تمارة املغرب.)
و عين:

استيتو) سعاد  السيد)ة))
 (( 9 وعنوانه)ا))تجزئة الوفاق رقم)
)ة)) كمصصي) املغرب  تمارة  (1(000

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (15 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

))0))تحت رقم)8700.
(51I

LEADER FINANCE

BOS EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

LEADER FINANCE
 1ER(ETAGE(APPT(N° 2
 IMM 520 AL(MANAR

 OPERATION(CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

BOS EQUIPEMENT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ال1ابق 
األول رقم ) عمارة 0)5 املنار ) 

عملية الشرف مراكش - 0000  
مراكش املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
950(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((019 فبراير) (07
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BOS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EQUIPEMENT
بيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

مستلزمات الصنادق.
ال1ابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 ( املنار) (5(0 عمارة) (( رقم) األول 
  0000 (- مراكش) الشرف  عملية 

مراكش املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: محمد) زروالي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) محمد  زروالي  السيد 
تاركة) ((85 رقم) الصصصاف  تجزئة 

مراكش)0000 )مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) محمد  زروالي  السيد 
تاركة) ((85 رقم) الصصصاف  تجزئة 

مراكش)0000 )مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (15 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

019))تحت رقم)595)10.
(5(I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

BIOGEN TECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI
 HAY(AL(AMAL(AV »D« IMM 227

 APPT 1 SALE ، 11160، SALE
MAROC

BIOGEN TECH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها االجتماعي مكتب 
 1 مجموعة س، اقامة ماشاء هللا 
18 ملتقى شارع محمد الديوري 

وزنقة موالى عبد الرحمان القني1رة 
القني1رة 000 1 القني1رة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(1(((
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) ((0(( مارس) (0( في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنش1ة  إضافة 

الشركة الحالي):
وانتاج) تسويق  توزيع،) استيراد،)
كواشف لالستخدام في التشخي�شي)
بناء) املختبر،اعادة  في  البيولوجي 
التشخيص) كاشف  العلمي،) البحث 
املكمالت) االجهزة ال1بية،) البي1ري،)
الحيوية) ال1بية  الغدائية،املعدات 

وشبه طبية).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (11 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

))0))تحت رقم)1) 9).
(5(I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

BIOGEN TECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI
 HAY(AL(AMAL(AV »D« IMM 227

 APPT 1 SALE ، 11160، SALE
MAROC

BIOGEN TECH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب  1 
مجموعة س، اقامة ماشاء هللا 18 
ملتقى شارع محمد الديوري وزنقة 
موالى عبد الرحمان القني1رة - 

000 1 القني1رة املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(1(((

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم) ((0(( مارس) (0( في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
»150.000)درهم«)غي من)»00.000) 
عن) درهم«) ((50.000« إلى) درهم«)
ديون) مع  مقافة  إجراء) (: طريق)

الشركة املحددة املقدار واملستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (11 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

))0))تحت رقم)1) 9).

(5 I

FLASH ECONOMIE

ALU BOIS BEREZAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ALU BOIS BEREZAK شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
سعيد حجي طريق القني1رة رقم 

711 - 11000 سال املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(6( 1
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) ((9
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ALU (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOIS BEREZAK
اعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

متنوعة)-)استيراد وتصدير.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
سعيد حجي طريق القني1رة رقم)711 

- 11000)سال املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (0.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 (: برزاق) املص1صى  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 100 (: احردوش) محمد  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

السيد املص1صى برزاق عنوانه)ا))
القني1رة) تجزئة سعيد حجي طريق 

رقم)711 11000)سال املغرب.
السيد محمد احردوش عنوانه)ا))
سال) (11000 العيايدة) وئام  تجزئة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املص1صى برزاق عنوانه)ا))
القني1رة) تجزئة سعيد حجي طريق 

رقم)711 11000)سال املغرب
السيد محمد احردوش عنوانه)ا))
سال) (11000 العيايدة) وئام  تجزئة 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (01 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

))0))تحت رقم)59)9).
(55I

LEGAL CONSULTING

 RISE TRANSPORT ET
LOGISTIC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قصل التصصية

LEGAL CONSULTING
مسجد فاطمة بقشان باب 16 رقم 

18 حي النسيم ، 0180)، الدار 
البيضاء املغرب

 RISE TRANSPORT ET LOGISTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : زاوية 
شارع يعقوب املنصور ) زنقة 

اسحاق ابن حنين ال1ابق 1 رقم 1 - 
50)0) الدارالبيضاء املغرب.

قصل التصصية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 080 7
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في))1)يوليوز)))0))تقرر حل)
 RISE TRANSPORT ET LOGISTIC

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

درهم) (100.000 رغسمالها) مبلغ 

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع)

))زنقة اسحاق ابن) يعقوب املنصور)

 (0(50  -  1 رقم) (1 ال1ابق) حنين 

لعدم) نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء)

ايجاد عمل.

و عين:

السيد)ة))امين فصاري وعنوانه)ا))

الصجر)))م س)10ا عمارة)60)شقة))1 

اوالد احمد دار بوعزة نوافر)0)01) 

)ة)) كمصصي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

زاوية) وفي  ((0(( يوليوز) (1( بتاريخ)

شارع يعقوب املنصور)))زنقة اسحاق)

 (0(50 (- رقم) (1 ال1ابق) ابن حنين 

الدار البيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)517 )8.

(56I

GESTION

NEW MED TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

GESTION

 BD SEBTA HAY MERIEM

 N°36 ETG 1-MOHAMMEDIA

 ، 20800، MOHAMMEDIA

MAROC

NEW MED TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1) شارع 

غبو عبد هللا نافع عمارة بن عمر 

ال1ابق   الشقة 10 معاريف-

الدارالبيضاء - 0000) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

55(66(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((6

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 NEW (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. MED TRAVAUX

خدمات) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

-التدخل) )إفالح) السيارات)

امليكانيكي)،)وتشخيص نظام الكبح)،)

وما إلى ذلك).

 (1 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

بن) عمارة  نافع  هللا  عبد  غبو  شارع 

معاريف- (10 الشقة) عمر ال1ابق) )

0000))الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: ياسين) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

السيد محمد ياسين عنوانه)ا))حي)

 (1 عمارة) الحامدية  تجزئة  القدس 
 (0000 رقم البرنو�شي الدارالبيضاء)

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد ياسين عنوانه)ا))حي)

 (1 عمارة) الحامدية  تجزئة  القدس 
 (0000 رقم البرنو�شي الدارالبيضاء)

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)5)7 )8.

(57I

socomif(sarl

 PATISSERIE BOULANGERIE
SALIHA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي3 شركة

socomif(sarl
زنقة محمد الحصالي عمارة 5) شقة 

رقم ) ، 005 1، القني1رة املغرب
 PATISSERIE BOULANGERIE
SALIHA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عقارات 
سكنية بير رامى جنوب رقم 1097 
القني1رة 000 1 القني1رة املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66(71

 16 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( أشت)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 PATISSERIE BOULANGERIE

.SALIHA
مخبزة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

وحلويات.
عقارات) (: عنوان املقر االجتماعي)
 1097 رقم) جنوب  رامى  بير  سكنية 

القني1رة)000 1)القني1رة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
1.000)حصة) (: السيد بدر فلوح)

بقيمة)100)درهم للحصة).
1000)حصة) (: السيد بدر فلوح) (

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) فلوح  بدر  السيد 
اي1اليا) 901))اي1اليا اي1اليا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) فلوح  بدر  السيد 
اي1اليا) 901))اي1اليا اي1اليا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) بالقني1رة  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)178).
(58I

GESTION

TRIPLE EIGHT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

GESTION
 BD SEBTA HAY MERIEM

 N°36 ETG 1-MOHAMMEDIA
 ، 20800، MOHAMMEDIA

MAROC
TRIPLE EIGHT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1) شارع 
غبو عبد هللا نافع عمارة بن عمر 
ال1ابق   الشقة 10 معاريف-

الدارالبيضاء - 0000) الدارالبيضاء 
املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55(659

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((6
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRIPLE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. EIGHT
م1عم) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
سريعة-) خصيصة  ومقهى-وجبات 

خدمة التوفيل.
 (1 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بن) عمارة  نافع  هللا  عبد  غبو  شارع 
معاريف- (10 الشقة) عمر ال1ابق) )

0000))الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)
املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (500 (: نزار) ابدوح  السيد 
بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 (: خليل) املنصوري  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

فيال) السيد ابدوح نزار عنوانه)ا))
النخيل الشمالي- (0( 67)مجاط) رقم)

مراكش)0000 )مراكش املغرب.
السيد املنصوري خليل عنوانه)ا))
تجزئة الحسنية اقامة االزهر الشقة)
مراكش) ( 0000 جليز-مراكش) ((9

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
فيال) السيد ابدوح نزار عنوانه)ا))
النخيل الشمالي- (0( 67)مجاط) رقم)

مراكش)0000 )مراكش املغرب
السيد املنصوري خليل عنوانه)ا))
تجزئة الحسنية اقامة االزهر الشقة)
مراكش) ( 0000 جليز-مراكش) ((9

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم) )7 )8.

(59I

EURODEFI

CTRL SHIFT CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
 CTRL SHIFT CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي ١١٩ شارع 

عبد املومن ال1ابق الثاني رقم ١٥ - 

60)0) الدار البيضاء املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55(615

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (08

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CTRL (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SHIFT CONSULTING

أرض الشركة بإيجاز):)استشارات)

املعلوميات.

 ١١٩ (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع عبد املومن ال1ابق الثاني رقم)

١٥ - 60)0))الدار البيضاء)املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 1.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

لوسكي) الدين  فالح  السيد 
لكرري) حميدة  زنقة  (٢ عنوانه)ا))

الدار) ((000  ١٣ ٣شقة) ال1ابق)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

لوسكي) الدين  فالح  السيد 
لكرري) حميدة  زنقة  (٢ عنوانه)ا))

الدار) ((000  ١٣ ٣شقة) ال1ابق)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)68  )8.

(60I

EURO ACCOUNTING HOUSE

 SOCIETE DE GESTION
TOURISTIQUE ILINOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�شي للشركة

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED(V(APPT(N°15- .75

 3ème(étage، 24000، EL(JADIDA
MAROC

 SOCIETE DE GESTION
TOURISTIQUE ILINOU »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: املركز 
السياحي سيدي بوزيد - 000 ) 

الجديدة اململكة املغربية .
»مالءمة النظام األسا�شي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(77
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في))0)مارس)005)
األسا�شي) النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:) مقتضيات  مع  للشركة 
تحيين النظام األسا�شي للشركة على)
ضوء)الجمع العام االستثنائي املنعقد)
باسناد) والقا�شي  (0(/0(/(005 في)
وذلك) بربوش  نبيل  للسيد  التسيير 

ملدة أير محدودة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتاريخ) ))مارس)

005))تحت رقم)5609.
(61I

YOUNESS BENMOUSSA

ANDAFIA TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي النهضة ) رقم )7 تيصلت، 

Tiflet(Maroc ،15 00
ANDAFIA TRAVAUX SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 
زنقة محمد القري وزنقة انوال 

إقامة املنار عمارة ب املكتب رقم ) 
القني1رة 000 1 القني1رة املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66(87
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ANDAFIA TRAVAUX SARL
االشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)

املختلصة او البناء.
عنوان املقر االجتماعي):)زاوية زنقة)
محمد القري وزنقة انوال إقامة املنار)
القني1رة) (( رقم) املكتب  ب  عمارة 

000 1)القني1رة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: اختباري) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 (: املص1صى) الباج  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد الباج املص1صى عنوانه)ا))
تيصلت) الجوهرة  عين  اعلي  ايت 

00 15)تيصلت املغرب.
السيد يوسف اختباري عنوانه)ا))
مالك) ايت  زيلي  اوملوك  ايت عي�شى 

تيصلت)00 15)تيصلت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف اختباري عنوانه)ا))
مالك) ايت  زيلي  اوملوك  ايت عي�شى 

تيصلت)00 15)تيصلت املغرب
السيد الباج املص1صى عنوانه)ا))
تيصلت) الجوهرة  عين  اعلي  ايت 

00 15)تيصلت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) بالقني1رة  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)97))9.
(6(I

AMOURI CONSULTING

SKIN & LASER CLINIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

AMOURI CONSULTING

 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble

 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC

SKIN & LASER(CLINIC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم )7 

على الزاوية شارع السالوي وطريق 

الزرق1وني املدينة الجديدة ال1ابق 

الرابع - 0010) فاس املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7(((1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( ماي) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SKIN (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.&(LASER(CLINIC

مركز) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

تجميل.
 7( رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

وطريق) السالوي  شارع  الزاوية  على 

الزرق1وني املدينة الجديدة ال1ابق)

الرابع)-)0010))فاس املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

50)حصة) (: السيدة كوثر العناني)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 50 (: حسيني) الدين  عز  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
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عنوانه)ا)) العناني  كوثر  السيدة 
العلمي) إقامة  املتنبي  غبو طيب  زنقه 

شقة رقم)5) 0010))فاس املغرب.
السيد عز الدين حسيني عنوانه)ا))
العلمي) إقامة  املتنبي  غبو طيب  زنقه 

شقة رقم)5) 0010))فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) العناني  كوثر  السيدة 
العلمي) إقامة  املتنبي  غبو طيب  زنقه 

شقة رقم)5) 0010))فاس املغرب
السيد عز الدين حسيني عنوانه)ا))
العلمي) إقامة  املتنبي  غبو طيب  زنقه 

شقة رقم)5) 0010))فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (08 بتاريخ) بصاس  التجارية 

))0))تحت رقم)-.
(6(I

IB PARTNERS

AUGMENTED DIGITALITY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

IB PARTNERS
)1 إقامة ڤيجي شارع الكورنيش ، 

50 0)، الدار البيضاء املغرب
 AUGMENTED DIGITALITY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
غطل3 عمارة 5  ال1ابق   رقم 16 

معارف ء الدار البيضاء - 00 ) الدار 
البيضاء املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55(571

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (1(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AUGMENTED DIGITALITY
إنتاج) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
املعلوماتية) البرامج  وبيع  وت1وير 

والت1بيقات املماثلة
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 16 رقم) ال1ابق) ) ( 5 غطل3 عمارة)
معارف)ء)الدار البيضاء)-)00 ))الدار)

البيضاء)املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عماد حمومي):)100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) حمومي  عماد  السيد 
 (((9(  -  10 مييندورفير مويهلينويع)
هامبورغ) ((((9( غملانيا) هامبورغ 

غملانيا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حمومي  عماد  السيد 
 (((9(  -  10 مييندورفير مويهلينويع)
هامبورغ) ((((9( غملانيا) هامبورغ 

غملانيا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)58) )8.
(6 I

 STE NOUVELLE D’IRRIGATION ET DE 

(POMPAGE SOLAIRE (SARL.AU

 STE NOUVELLE 
 D’IRRIGATION ET DE

POMPAGE SOLAIRE SARL.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قصل التصصية

 STE NOUVELLE D›IRRIGATION
 ET DE POMPAGE SOLAIRE

((SARL.AU
عين املرج حي الرميلة تاونات عين 
املرج حي الرميلة تاونات، 000 )، 

تاونات املغرب

 SARL.AU(STE NOUVELLE( 
 D›IRRIGATION ET DE

POMPAGE SOLAIRE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : عين 

املرج حي الرميلة تاونات عين املرج 
حي الرميلة تاونات 000 ) تاونات 

املغرب.
قصل التصصية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.1887

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((0(( أشت) (08 في) املؤرخ 
 SARL.AU(STE NOUVELLE( حل)
 D’IRRIGATION ET DE POMPAGE
مسؤولية) ذات  شركة  (SOLAIRE
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رغسمالها)
حي) املرج  عين  اإلجتماعي  مقرها 
الرميلة تاونات عين املرج حي الرميلة)
تاونات)000 ))تاونات املغرب نتيجة)
على) وموافقتهم  الشركاء) إلجماع 

تصصية الشركة.
و عين:

السيد)ة))مراد العوني وعنوانه)ا))
عين املرج حي الرميلة تاونات)000 ) 

تاونات املغرب كمصصي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
عين) وفي  ((0(( يونيو) ((7 بتاريخ)
املرج) عين  تاونات  الرميلة  حي  املرج 
تاونات) (( 000 تاونات) الرميلة  حي 

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (10 االبتدائية بتاونات بتاريخ)

))0))تحت رقم)))0)/90.

(65I

Cabinet(LAMRINI(HADI

NEW AUTOS PARTS RIF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Cabinet(LAMRINI(HADI
18,شارع إبن سينا الناضور ، 

000)6، الناضور املغرب

NEW AUTOS PARTS RIF شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصصية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القديم 

العروي - 550)6 الناظور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.((01(

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
))0))تقرر حل) 17)فبراير) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) (NEW AUTOS PARTS RIF
وعنوان) درهم  (100.000 رغسمالها)
مقرها اإلجتماعي حي القديم العروي)
(: الناظور املغرب نتيجة ل) (6(550 -

ال �شيء.
و حدد مقر التصصية ب حي القديم)

العروي)-)550)6)الناظور املغرب.)
و عين:

اع1اش) محمد  السيد)ة))
وعنوانه)ا))املانيا)97) 6)املانيا املانيا)

كمصصي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)07)مارس)

))0))تحت رقم)75).
(66I

Cabinet(LAMRINI(HADI

NEW AUTOS PARTS RIF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قصل التصصية

Cabinet(LAMRINI(HADI
18,شارع إبن سينا الناضور ، 

000)6، الناضور املغرب
NEW AUTOS PARTS RIF شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 

القديم العروي - 550)6 الناظور 
املغرب.

قصل التصصية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.((01(
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بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
))0))تقرر حل) 1))فبراير) املؤرخ في)
شركة) (NEW AUTOS PARTS RIF
مبلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان) درهم  (100.000 رغسمالها)
مقرها اإلجتماعي حي القديم العروي)
الناظور املغرب نتيجة لال) (6(550  -

�شيء.
و عين:

اع1اش) محمد  السيد)ة))
وعنوانه)ا))املانيا)97) 6)املانيا املانيا)

كمصصي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
حي) وفي  ((0(( فبراير) ((1 بتاريخ)
الناظور) (6(550 (- العروي) القديم 

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)07)مارس)

))0))تحت رقم)76).
(67I

BCNG

STE: ATRIUS HEALTH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: Atrius(Health شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 65)، 
شارع الزرق1وني ال1ابق 9 رقم )9 - 

0050) الدار البيضاء املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 7  7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( ماي) ((0
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE: (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Atrius(Health

اإلستيراد) (: أرض الشركة بإيجاز)

والتصدير.

(،(65 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع الزرق1وني ال1ابق)9)رقم))9 - 

0050))الدار البيضاء)املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:) رغسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

(: كرضون) حنان  السيدة 

50.000,00)حصة بقيمة)100)درهم)

للحصة).

السيدة مورييل ريني جيرمين فيكو)

:)50.000,00)حصة بقيمة)100)درهم)

للحصة).

 500 (: كرضون) حنان  السيدة 

بقيمة)100)درهم.

السيدة مورييل ريني جيرمين فيكو)

:)500)بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

السيدة حنان كرضون عنوانه)ا))
درج) الصغير  حسن  زنقة  (18 رقم)

 (0050  6( شقة) (06 طابق) ب 

الدارالبيضاء)املغرب.

السيدة مورييل ريني جيرمين فيكو)
زنقة التباري أاندي مول) عنوانه)ا))

 (0050  19 شقة) (5 طابق) (1 عمارة)

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حنان كرضون عنوانه)ا))
درج) الصغير  حسن  زنقة  (18 رقم)

 (0050  6( شقة) (06 طابق) ب 

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)))0))تحت رقم)75)9)8.

(68I

MARCHICA CONSEIL

ELIENE RIF CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

MARCHICA CONSEIL
   ، شارع طوكيو، ال1ابق 1، شقة 

1، الناظور. ، 000)6، الناظور 
املغرب

ELIENE RIF CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

الجوطية، حي اوالد بوطيب، الناظور 
- 0)0)6 الناظور املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
( (1(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (09
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ELIENE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.RIF CAR
كراء) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

السيارات بدون سائق.
طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الجوطية،)حي اوالد بوطيب،)الناظور)

- 0)0)6)الناظور املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد جواد زعاج):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
حي) السيد جواد زعاج عنوانه)ا))
الناظور) (، سكتور) بوطيب،) اوالد 

0)0)6)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

حي) السيد جواد زعاج عنوانه)ا))

الناظور) (، سكتور) بوطيب،) اوالد 

0)0)6)الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)))يونيو) االبتدائية بالناضور بتاريخ)

))0))تحت رقم)1566.

(69I

وين إكسبير

LPP PRODUCTIONS
إعالن متعدد القرارات

وين إكسبير

5) زنقة عبد الكريم الديوري الدار 

البيضاء، 0100)، الدار البيضاء 

املغرب

LPP PRODUCTIONS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 10 زنقة 

الحرية ال1ابق ) عمارة 5 - 0800) 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 8(66(

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)0))ماي)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

الحصص) بيع  على  املصادق  مايلي:)

 ART PARK بين شركة) االجتماعية 

رشيد) السيد  لصائدة  (HOLDING

رشيد) السيد  تعيين  (- الحسوني)

الحسوني كمسير للشركة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

التعديالت املتعلقة بالنظام االسا�شي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)))0))تحت رقم)9))8)8.

(70I
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HORICOM

HEB SMAR TRV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
HEB SMAR TRV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الشهدية ES( 5 أرب تجزئة 
املنصور - 50000 مكناس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 65(1
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) ((0(( يونيو) ((0 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة))بعدي)

عبد هللا كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (08 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

))0))تحت رقم)897).
(71I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

AJYAL.CO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

اقامة لينا الرقم 76 زاوية شارع 
طان1ان وشارع لبنان ل1ابق التاسع 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب
AJYAL.CO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عمرو بن عاص طابق الثالث رقم 6) 
- 90000 طنجة املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(9597

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
AJYAL.(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CO
تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

غلعاب األطصال)
دعم) وغنش1ة  اإلدارية  األنش1ة 

واألعمال األخرى.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عمرو بن عاص طابق الثالث رقم)6) 

- 90000)طنجة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة الهام عزالدين):)  )حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).
8))حصة) (: السيدة سارة الزكري)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).
املالكي) الشرقاوي  لبيبة  السيدة 
درهم) (1.000 بقيمة) حصة  ((8 (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
املالكي) الشرقاوي  لبيبة  السيدة 
115)والد وجيه) بلوك رقم) عنوانه)ا))

000 1)قني1رة املغرب.
عنوانه)ا)) الزكري  سارة  السيدة 
 (8 رقم) (7 ال1ابق) (( اقامة) زيز  واد 

90000)طنجة املغرب.
السيدة الهام عزالدين عنوانه)ا))
 87 الق1عة) رقم  بوسيجور  حي 

90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) عزالدين  الهام  السيد 
 87 الق1عة) رقم  بوسيجور  حي 

90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (08 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)85)56).

(7(I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

DOTCOM PROD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- )77 

فندوق البريد رقم 6 1، 000)7، 

الداخلة املغرب

DOTCOM PROD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

العركوب رقم 01- )77 - 000)7 

الداخلة املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

((((1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DOTCOM PROD

اإلنتاج) (- (: أرض الشركة بإيجاز)

السمعي البصري واإلعالني واملؤس�شي)

السمعية) البرامج  وإنتاج  وتصميم  (،

(، شكل) وغي  وسيلة  بأي  والبصرية 

وتوزيع البرامج السمعية والبصرية)،)

وتصميم األحداث وإنتاجها)،)وإنشاء)

الرسوم البيانية والتصميم.

التليصزيونية) األفالم  فناعة  (-

الشركات) وغفالم  املؤسسية  واألفالم 

واملجالت) التجارية  واإلعالنات 

مشترك) بشكل  وإنتاجها  وإنتاجها 

وتوزيعها) ونشرها  وتسليمها 

وتسويقها؛

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 7(000  - رقم) )01-77  العركوب 

الداخلة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة ليلى فناني):)1.000)حصة)

بقيمة)100.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) فناني  ليلى  السيدة 
رقم) (15 تجزئة التازي امليلودي زنقة)
 (0000 كاليصورنيا الدار البيضاء) (6

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) فناني  ليلى  السيدة 
رقم) (15 تجزئة التازي امليلودي زنقة)
 (0000 كاليصورنيا الدار البيضاء) (6

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)1))1.

(7(I

LAMLII INSTALLATIONS ET SERVICES

 LAMLII INSTALLATIONS ET
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي3 شركة

 LAMLII INSTALLATIONS ET
SERVICES

9) زنقة عمر بن العاص ال1ابق ) 
رقم : 6) - طنجة ، 90000، طنجة 

املغرب
 LAMLII INSTALLATIONS ET
SERVICES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 9) زنقة 

عمر بن العاص ال1ابق ) رقم : 6) - 
طنجة - 90000 طنجة املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(96 1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((0
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LAMLII(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
. INSTALLATIONS ET SERVICES

غعمال) (- (: أرض الشركة بإيجاز)
وغعمال) الكهربائية  التركيبات 

السباكة والتركيبات األخرى.
-)غعمال الهندسة املدنية.

الكسوة) (، توفير العزل الحراري) (-
الخارجية)،)السباكة)،

تدفئة) وتركيب  وتجديد  دهان 
وتكييف.

السلع) جميع  وتصدير  استيراد  (-
واألجهزة) واملعدات  الخام  واملواد 

واللوازم وق1ع الغيار بأي شكل كان.
-)املشاركة بأية وسيلة وبأي شكل)
كان في جميع الشركات غو الشركات)
التي لها غأراض مماثلة غو ذات فلة..

زنقة) ((9 (: عنوان املقر االجتماعي)
عمر بن العاص ال1ابق)))رقم):)6) - 

طنجة)-)90000)طنجة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
100)حصة) (: السيد محمد ملليعي)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ملليعي  محمد  الشركة 
 90000 حي البرانص القديمة طنجة)

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ملليعي  محمد  السيد 
 90000 حي البرانص القديمة طنجة)

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (09 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)1))8.
(7 I

KEDDARI TRANS

KEDDARI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

KEDDARI TRANS
9) زنقة عمر بن العاص ال1ابق ) 
رقم : 6) - طنجة ، 90000، طنجة 

املغرب
KEDDARI TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 9) زنقة 

عمر بن العاص ال1ابق ) رقم : 6) - 
طنجة - 90000 طنجة املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(96 (
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((0
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KEDDARI TRANS
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
(، والخارج) املغرب  في  الشركة  من 
باألفالة عن نصسها غو نيابة عن الغير)

،)هو ممارسة بشكل رئي�شي:
األنش1ة التالية:

والدولي) املحلي  البري  النقل  (-
للبضائع.

السلع) جميع  وتصدير  استيراد  (-
واألجهزة) واملعدات  الخام  واملواد 

واللوازم وق1ع الغيار بأي شكل كان.
-)النقل املدر�شي نيابة عن الغير.

-)نقل موظصي الشركة.
-)وكيل نقل.

-)تأجير مركبات.
-)الرسائل والتسوق السريع.

-)املشاركة بأي وسيلة وبأي شكل)

شركة) غو  عمل  غي  في  األشكال  من 

لغرض مماثل غو ذي فلة.

املعامالت) جميع  عام:) بشكل 

غو) املالية  غو  الصناعية  غو  التجارية 

بشكل) تتعلق  العقارية  غو  املنقولة 

األشياء) بأحد  مباشر  أير  غو  مباشر 

املذكورة غعاله غو التي قد تعزز ت1وير)

الشركة..

زنقة) ((9 (: عنوان املقر االجتماعي)

عمر بن العاص ال1ابق)))رقم):)6) - 

طنجة)-)90000)طنجة املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (0.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد السالم املصباحي):)50 

حصة بقيمة)00))درهم للحصة).

السيد غيوب املصباحي):)50)حصة)

بقيمة)00))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

املصباحي) السالم  عبد  السيد 

66)رقم) عنوانه)ا))حي العشيري زنقة)

9)طنجة)90000)طنجة املغرب.

السيد غيوب املصباحي عنوانه)ا))

عمارة) سكن  بيتي  الحسني  املجمع 

طنجة) (90000 طنجة) (197 رقم) ( 7

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

املصباحي) السالم  عبد  السيد 

66)رقم) عنوانه)ا))حي العشيري زنقة)

9)طنجة)90000)طنجة املغرب

املصباحيأيوب) غيوب  السيد 

بيتي) الحسني  عنوانه)ا)) املصباحي 

طنجة) (197 رقم) ( 7 عمارة) سكن 

90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (09 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم))))8.

(75I

موثقة

 SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE AZURELLE

شركة التضامن
حل شركة

األستاذة سعاد الشباب
موثقة

)5 شارع الحسن الثاني، إقامة 
زازية، مكتب رقم 8-9 القني1رة

AZURELLE 
 شركة مدنية عقارية 

 رغس مالها 00.000,00  درهم 
املقر االجتماعي : موالي بوسلهام، 

دوار رياح 
** AZURELLE شركة مدنية عقارية 

 **
حل شركة

-Iبمقت�شى محضر تلقته األستاذة)
بالقني1رة,) موثقة  الشباب,) سعاد 

بتاريخ)))0)/0/06).
)تم اتخاذ القرارات التالية:

-)التش1يب على السجل التجاري)
(** شركة) حل  بعد  (،(5179 رقم)
AZURELLE)شركة مدنية عقارية)**)
للشركة) كمصصي  تعيين  تم  (-
الحامل) رشيد،) بوعاللة  السيد 
رقم) الوطنية  التعريف  لب1اقة 
رقم) السصر  وجواز  (،FC8561
أاية) الى  فالح  (،HO0((15107
الجنسية،) مغربي  (،16/10/(0((
وذلك) (((/10/1971 بتاريخ) املزداد 

طول مدة التصصية.
التجاري) بالسجل  التسجيل  تم 
بسوق) االبتدائية  املحكمة  لدى 
األربعاء)الغرب تحت عدد)))0)/56  

بتاريخ)))0)/19/07 .
قصد النشر).

(76I

FLASH ECONOMIE

 MAROCAINE 
 D’EQUIPEMENT

INDUSTRIEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 MAROCAINE D’EQUIPEMENT
INDUSTRIEL
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
 11(1

بمقت�شى الجمع العام بتاريخ) 0 
الشركة ما) قرر شركاء) ((0(( أشت)

يلي
لشركة) املبكر  الحل 
 MAROCAINE D’EQUIPEMENT
أشت) من) 0) وهذا  (INDUSTRIEL

(0((
بوفمر) السيد  إدارة  استقالة 

محمد وعبد الجليل بوفمر
بوفمر) السيد  املصصي:) تعيين 

محمد
)مكان التصصية:)66)زنقة) )تجزئة)

اوتور) )سيدي مومن الدار البيضاء
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)58) )8
(77I

ste(cofiguer(sarl

ZEN IN CAR
إعالن متعدد القرارات

ste(cofiguer(sarl
 av(guennad(tayeb 1 etage(n3
guercif ، 35100، guercif(maroc

ZEN IN CAR »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: عمارة 

املوحدين شارع االتحاد مكتب 55 
جرسيف - 5100) جرسيف املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.((15
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)19)يوليوز)))0)
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تغيير الشكل القانوني)

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
استقالة لقرع عمر

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
تصويت الحصص

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

مسؤولية) ذات  شركة  من  التغيير 

املحدودة الى شركة ذات شريك وحيد

بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تصويت حصص لقرع عمر)0 حصة)

لصائدة جياللي كامل

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف بتاريخ)10)أشت)

))0))تحت رقم)))0)/ 7)1.

(78I

SBM(GESTION(&(FISCAL(SARL

MB ATELIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SBM(GESTION & FISCAL(SARL

 61AVENUE LALLA YACOUT

 CENTRE(RIAD(ETG 1 N° 60 ،

20090، CASABLANCA(MAROC

MB ATELIER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصصية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 محج 

لال ياقوت زاوية مص1صى املعاني 

ال1ابق االول الرقم    - 0090) 

الدار البيضاء املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(5( (5

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في)01)يوليوز)))0))تقرر حل)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

MB ATELIER)مبلغ) الشريك الوحيد)
وعنوان) درهم  ((00.000 رغسمالها)

مقرها اإلجتماعي)61)محج لال ياقوت)
زاوية مص1صى املعاني ال1ابق االول)

البيضاء) الدار  ((0090  - الرقم)   

الخسائر تجاوزت) (: املغرب نتيجة ل)

 /))من الراسمال الجتماعي.

61)محج) و حدد مقر التصصية ب)

املعاني) مص1صى  زاوية  ياقوت  لال 

 (0090  - الرقم)    االول  ال1ابق 

الدار البيضاء)املغرب).)

و عين:
السيد)ة))محمد بناني وعنوانه)ا))
دو) ميشال  زنقة  الصصاء) اقامة 
لوسبي1ال شقة)9)الصخور السوداء)
املغرب) البيضاء) الدار  ((0(0(

كمصصي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
+الحل املسبق) (: املتعلقة بالتصصية)

للشركة
للشركة) االجتماعي  املقر  +جعل 

كمقر للتصصية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)777 )8.
(79I

FID PME

PARAFAIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

تأسي3 شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
قد) بتمارة  (19/07/(0(( بتاريخ)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسي3  تم 
املحدودة بشريك وحيد والتي تحمل)

الخصائص التالية:
 PARAFAIT(التسمية

ذات) شركة  القانونية:) الصصة 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد

بيع املنتوجات) الهدف االجتماعي:)
الشبه فيدالنية.

 100  000.00 الشركة:) رغسمال 
درهم مقسم كالتالي:)

السيدة عواطف حموتامي)1000 
حصة

من) ابتداء) سنة  (99 املدة:)
التأسي3 النهائي

إلى) يناير  فاتح  من  املالية:) السنة 
1))دجنبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل
النصر) تجزئة  االجتماعي:) املقر 
ب) زياد  ابن  طارق  شارع  املستقبل 

تمارة.

التسيير:تسيير الشركة من طرف)
السيدة عواطف حموتامي.)

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

بتمارة بتاريخ)08)غأس31))))0)
)تحت رقم)8659.

(80I

COMPTAMAR EXPERTISE

SYNAPPSHORE
إعالن متعدد القرارات

COMPTAMAR EXPERTISE
 Casablanca ، 20000،

Casablanca(Maroc
SYNAPPSHORE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: عمارة ك) 
ال1ابق األول شارع الحسن الثاني - - 

غكادير املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 6159

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في))1)ماي)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
املوافقة على بيع)500)حصة مملوكة)
لصالح) مص1صى  غحمد  بن  للسيد 
بعد هذا البيع) السيد غكسو حسن.)
،)يصبح الشكل القانوني للشركة هو)

شركة ذات مسؤولية محدودة
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
تغيير اسم الشركة الذي غفبح اآلن)

.»ADDALYS«
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
فرن�شي) ؛) تعيين السيد غكسو حسن)
الجنسية والحامل لجواز السصر رقم)
للشركة.) آخر  كمسير  (16AY17(6(
تسير الشركة اآلن من طرف السيد)
غكسو) والسيد  مص1صى  غحمد  بن 

حسن
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

ADDALYS(تأخذ الشركة اسم
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على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 
بن) السيد  الشريكن  يساهم  مايلي:)
غحمد مص1صى والسيد غكسو حسن)

منافصة في رغسمال الشركة
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
 100000 تم تحديد رغس املال بمبلغ)
مقسمة إلى) )مائة غلف درهم)) درهم)
1000))غلف))سهم بقيمة)100)درهم)
منها) خصص  (، للسهم) درهم  )مائة))
500)حصة لكل من الشريكن السيد)
غكسو) والسيد  مص1صى  غحمد  بن 

حسن
الذي ينص على) (:1 -15 بند رقم)
مايلي:)تسير الشركة من طرف السيد)
غكسو) والسيد  مص1صى  غحمد  بن 
حسن بالتوقيع املنصصل غو املشترك)
العمليات) باستثناء) للمسيرين 
التوقيع) تت1لب  التي  املصرفية 

املشترك.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (16 بتاريخ) باكادير  التجارية 

))0))تحت رقم)))1180.
(81I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

CENTRE DE L’OEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI
 HAY(AL(AMAL(AV »D« IMM 227

شقة 1 11160، سال املغرب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
BIOGEN TECH الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

الكتبية رقم  6 شقة ) تابريكت سال 
- 11000 سال املغرب

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

(1(((
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في))0)مارس)))0))تم تحويل)
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
 ( شقة) رقم) 6) الكتبية  »زنقة  من)
11000)سال املغرب«) (- تابريكت سال)
اقامة) مجموعة س،) »مكتب) 1) إلى)

محمد) شارع  ملتقى  (18 هللا) ماشاء)
الرحمان) عبد  موالى  وزنقة  الوري 
القني1رة) (1 000 (- القني1رة)

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (11 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

))0))تحت رقم)1) 9).

(8(I

cabinet(idrissi

STE ONE SHOT POOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

cabinet(idrissi
 rue(abdelkrim(benjelloun ، 1(

30000، fes(maroc
STE ONE SHOT POOL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
سمية اقامة شهرزاد ) ال1ابق 

الخام3 رقم )) النخيل - 0000) 
الدار البيضاء املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551619

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((0
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ONE SHOT POOL
مقهى) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

بلياردو)-)فضاء)االلعاب.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ال1ابق) (( شهرزاد) اقامة  سمية 
 (0000 (- النخيل) ((( الخام3 رقم)

الدار البيضاء)املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عالء)العمراني):)500)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

500)حصة) (: السيد محمد بنجوا)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) العمراني  عالء) السيد 
اقامة أيتة الزهور) (19 شارع بيروت)

1 0000))فاس املغرب.
عنوانه)ا)) بنجوا  محمد  السيد 
 1( رقم) ((7 عمارة) االفيل  اقامة 
 (0000 ع س) (( الش1ر) (( مجموعة)

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) العمراني  عالء) السيد 
اقامة أيتة الزهور) (19 شارع بيروت)

1 0000))فاس املغرب
عنوانه)ا)) بنجوا  محمد  السيد 
 1( رقم) ((7 عمارة) االفيل  اقامة 
 (0000 ع س) (( الش1ر) (( مجموعة)

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)9)59).

(8(I

HORICOM

BOUNIANE ANAS MEKNES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 BOUNIANE ANAS MEKNES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي رقم )15 
حي السالم 1 ال1ابق األر�شي سيدي 

سعيد - 50000 مكناس املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 50 9

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) ((0(( يوليوز) (19 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنش1ة  إضافة 

الشركة الحالي):
األشغال املختلصة للبناء.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أشت) (10 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

))0))تحت رقم) )9).
(8 I

afayad(groupe

RIAD HEERMANS W.A
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

afayad(groupe
 Imm 26 av(allal(el(fassi

 bureau 30 etage 4 daoudiate
 marrakech ، 0، MARRAKECH

MAROC
RIAD HEERMANS W.A شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي من1قة 
القنارية ديرب جامع رقم )1 مراكش 

- 0060  مراكش املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(81(7

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (1 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 RIAD (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.HEERMANS W.A
رائد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
)الخدمات) غعمال في إدارة الخدمات)

السياحية).
أرف) )تأجير  ضيافة) دار  (-

مصروشة).
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حسب) ال1عام  تقديم  خدمة  (-
ال1لب.

من1قة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
القنارية ديرب جامع رقم))1)مراكش)

- 0060 )مراكش املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: روان) غمينة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة غمينة روان):)1000)بقيمة)

100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) روان  غمينة  السيدة 
عرفة الحوتة توالة رقم)67)مراكش)

0000 )مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) روان  غمينة  السيدة 
عرفة الحوتة توالة رقم)67)مراكش)

0000 )مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (10 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))0))تحت رقم)8501)1.
(85I

FACE FIDUCIAIRE

SAMABLANCA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

FACE FIDUCIAIRE
09) شارع مص1صى املعني ال1ابق 

الثالث رقم 6 ، 0)01)، الدار 
البيضاء املغرب

SAMABLANCA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 01) زنقة 
مص1صى املعني ال1ابق الثاني رقم 9 

- 0000) الدار البيضاء املغرب.
تصويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 1((05

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(( يونيو) (0( في) املؤرخ 

املصادقة على):

تصويت السيد))ة))احمد سالم عبد)
القادر عبد هللا)500)حصة اجتماعية)
حصة لصائدة السيد) (500 من غفل)
اسراء)سامي سعد محمد محمد) )ة))

بتاريخ))0)يونيو)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)86) )8.
(86I

CDH AUDIT ET CONSEILS

SOLUTRADE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE(D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
SOLUTRADE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 11 زنقة 
الوحدة اقامة االمام علي شقة رقم 
) - 50 0) الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(6 571

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) ((0(( ماي) ((6 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
زنقة الوحدة اقامة االمام علي) (11«
الدار البيضاء) ((0 50 -  ( شقة رقم)
املغرب«)إلى)»)دوار)CHUGGA)،)عقار)
زاك رقم)  1)،)لخيايتا.)-)0000))حد)

سوالم املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)))0))تحت رقم)1909)8.
(87I

CABINET EL ARIBI EXPERT COMPTABLE

HYDRO STEP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

 CABINET EL ARIBI EXPERT
COMPTABLE

رقم 1 عمارة مجمع املسافر شارع 

الصضيلة الحي الصناعي يعقوب 
املنصور ، 10000، الرباط املغرب

HYDRO STEP شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

العلويين زنقة الكويت رقم ))1 
مكرر ال1ابق االر�شي - 000)1 تمارة 

املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(680(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (07
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HYDRO STEP
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
،التجهيزات) الكهربائية) التجهيزات 
الهيدروليكية) التحتية  البنية 
الهيدروليكية) املعدات  وتاجر 

والكهروميكانيكية.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 1(( رقم) الكويت  زنقة  العلويين 
مكرر ال1ابق االر�شي)-)000)1)تمارة)

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيد عتمان غزضوض)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد عتمان غزضوض عنوانه)ا))
شقة)6)عمارة ه اقامة شمش الش1ر)

))هرهورة)000)1)تمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عتمان غزضوض عنوانه)ا))
شقة)6)عمارة ه اقامة شمش الش1ر)

))هرهورة)000)1)تمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (15 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

))0))تحت رقم)1 85.

(88I

FIDUCIAIRE ALBAIDA

DREAM BOX OFFICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE ALBAIDA
 RUE(SAAD(IBNOU(WAKAS ، ( 

CASABLANCA ،20140 املغرب
DREAM BOX OFFICE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصصية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة بير 
غنزران حي بالطو ال1ابق السصلي - 

0000) الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.((5(5(

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((018 يناير) (01 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) (DREAM BOX OFFICE
وعنوان) درهم  (100.000 رغسمالها)
مقرها اإلجتماعي زنقة بير غنزران حي)
بالطو ال1ابق السصلي)-)0000))الدار)
البيضاء)املغرب نتيجة ل):)لم تشتغل)

منذ تأسيسها..
و حدد مقر التصصية ب زنقة بير)
(- السصلي) ال1ابق  بالطو  حي  غنزران 

0000))الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

السيد)ة))فريدة بوكنة وعنوانه)ا))
 (0000 كاليصورنيا) مكة  شارع  (1(1
)ة)) كمصصي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية):)-
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)009 )8.
(89I

M.A ACCOUNTING AND TAX CONSULTING

BLUE RENEW
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

 M.A ACCOUNTING AND TAX
CONSULTING

 Imm(N 18 Avenue(Fal(Ould
 Oumier(au 1er(étage(APT(N

 3 – AGDAL - RABAT ، 10090،
RABAT MAROC

BLUE RENEW شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 10 

ممتلكات سعادة رقم 6 تمارة املركز - 
000)1 تمارة املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(68 9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (0 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BLUE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.RENEW
جمع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
ومعالجة الزيوت الغذائية املسعملة.
 10 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
تمارة املركز) (6 ممتلكات سعادة رقم)

- 000)1)تمارة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: حكم) حصصة  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) حكم  حصصة  السيدة 
 8( رقم) إشبيلية  زنقة  االندل3  حي 

تمارة)0 0)1)تمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حكم  حصصة  السيدة 
 8( رقم) إشبيلية  زنقة  االندل3  حي 

تمارة)0 0)1)تمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((1 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

))0))تحت رقم))9 01.
(90I

FIDUCIAIRE ALBAIDA

HAJAR IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE ALBAIDA
 RUE(SAAD(IBNOU(WAKAS ، ( 

CASABLANCA ،20140 املغرب
HAJAR IMPORT EXPORT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصصية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة )) 
رقم 86 حي الصرح - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.10( 61

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
)01))تقرر حل) 10)دجنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 HAJAR IMPORT الوحيد) الشريك 
 100.000 رغسمالها) مبلغ  (EXPORT
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
زنقة))))رقم)86)حي الصرح)-)0000) 
الدار البيضاء)املغرب نتيجة ل):)قرار)

الوراثة بعد وفاة املساهم الوحيد.
 (( و حدد مقر التصصية ب زنقة)
الدار) ((0000 (- الصرح) حي  (86 رقم)

البيضاء)املغرب.)

و عين:
السيد)ة))خالد بلكبير وعنوانه)ا))
حي) ب  عمارة  اسردون  عين  ممر 
السالم)0000))الدار البيضاء)املغرب)

كمصصي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم))60 )8.

(91I

CABINET EL ARIBI EXPERT COMPTABLE

COMPLEXE LA CAPITALE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

 CABINET EL ARIBI EXPERT
COMPTABLE

رقم 1 عمارة مجمع املسافر شارع 
الصضيلة الحي الصناعي يعقوب 
املنصور ، 10000، الرباط املغرب

COMPLEXE(LA 100.000E شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 0) 
الشقة 8 زنقة موالي احمد لوكيلي 

حسان - 10000 الرباط املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16161(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (07
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COMPLEXE LA 100.000E

مستأجر) (: أرض الشركة بإيجاز)
العقارات

منعش عقاري
غشغال البناء.

عنوان املقر االجتماعي):)عمارة)0) 
زنقة موالي احمد لوكيلي) (8 الشقة)

حسان)-)10000)الرباط املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: غزضوض) السيد محمد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد محمد غزضوض عنوانه)ا))
زنقة) املنار  حي  (10 شقة) اي  عمارة 
اكدال) الليمون  السو�شي  املختار 

10000)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد غزضوض عنوانه)ا))
زنقة) املنار  حي  (10 شقة) اي  عمارة 
اكدال) الليمون  السو�شي  املختار 

10000)الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (15 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))0))تحت رقم)1 )6)1.
(9(I

COFISCOM

STE ALAE CONSTRUCTION
إعالن متعدد القرارات

COFISCOM
 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

 STE ALAE CONSTRUCTION
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 6 

شارع محمد السادس حي الحسني - 
00))6 بركان املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.6 1(
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بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)08)أشت)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 6 رقم) من  االجتماعي  املقر  تحويل 
الحسني) حي  السادس  محمد  شارع 
بركان إلى الشقة رقم)))ال1ابق الثاني)
عمارة مضران شارع محمد الخام3)

بركان
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
 100.000 من) الشركة  رغسمال  رفع 
وذلك) درهم  (500.000 الى) درهم 
اجتماعية) حصة  ( .000 بإضافة)

بقيمة)100)درهم للحصة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
املقر االجتماعي:)الشقة رقم)))ال1ابق)
محمد) شارع  مضران  عمارة  الثاني 

الخام3 بركان
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
السيد) االجتماعية:) املساهمات 

املهدي بغداد:)500.000)درهم
على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 
رغسمال) الرغسمال االجتماعي:) مايلي:)
500.000)درهم مقسمة) الشركة هو)
بقيمة) اجتماعية  حصة  (5.000 الى)
للشريك) تعود  للحصة  درهم  (100
 5.000 الوحيد السيد املهدي بغداد:)

حصة اجتماعية)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (15 بتاريخ) ببركان  االبتدائية 

))0))تحت رقم)55 .
(9(I

CFM Services

CMA Services
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

CFM Services
 rue(mexique(etage 2 appt 4 ،  (

900000، tanger(maroc
CMA Services شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 شارع 
يوسف ابن تاشصين ال1بق الثاني 

الشقة رقم ) - 90000 طنجة 
املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(97 7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CMA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.Services
-غعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

متنوعة غو إنشائية
غعمال) متنوعة.) ولوازم  -غعمال 

البناء)العامة)،)حصر
الهندسة املدنية واملباني) -غعمال 
السكنية والصناعية وغعمال الحصر)
وال1رق) الصحي  والصرف  العامة 
وال1رق) املختلصة  والشبكات 

وإمدادات املياه والكهرباء)والهاتف
العمليات) جميع  (، غعم) -وبشكل 
والعقارية) والصناعية  التجارية 
غو) مباشر  بشكل  املرتب1ة  (، واملالية)
غعاله) املذكورة  باألشياء) مباشر  أير 
غو التي من املحتمل غن تعزز تحقيقها)
مشاركة) غي  وكذلك  (، وت1ويرها)
بأي شكل) (، مباشرة) غو أير  مباشرة 
من األشكال)،)في الشركات التي تسعى)

غهداف مماثلة غو ذات فلة.
شارع) (5 (: عنوان املقر االجتماعي)
الثاني) ال1بق  تاشصين  ابن  يوسف 
الشقة رقم)) - 90000)طنجة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 (: حميمص) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

السيد محمد حميمص عنوانه)ا))
 (9 رقم) (( عمارة) النخيل)) تجزئة 

الدار) ((05(0 معروف) سيدي 

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد حميمص عنوانه)ا))
 (9 رقم) (( عمارة) النخيل)) تجزئة 

الدار) ((05(0 معروف) سيدي 

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (1( بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم))7 8.

(9 I

FACE FIDUCIAIRE

SAMABLANCA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

FACE FIDUCIAIRE

09) شارع مص1صى املعني ال1ابق 

الثالث رقم 6 ، 0)01)، الدار 

البيضاء املغرب

SAMABLANCA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 01) زنقة 

مص1صى املعني ال1ابق الثاني رقم 9 

الدار البيضاء 0000) الدار البيضاء 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 1((05

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(( يونيو) (0( في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنش1ة  إضافة 

الشركة الحالي):

املواد) جميع  وتوزيع  تصنيع 

الغدائية,تجارة استيراد وتصدير).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)86) )8.

(95I

M.A ACCOUNTING AND TAX CONSULTING

 CENTRE INTERNATIONAL«
 DES SERVICES

UNIVERSITAIRES »CISU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

 M.A ACCOUNTING AND TAX
CONSULTING

 Imm(N 18 Avenue(Fal(Ould
 Oumier(au 1er(étage(APT(N

 3 – AGDAL - RABAT ، 10090،
RABAT MAROC

 CENTRE INTERNATIONAL«
 DES SERVICES UNIVERSITAIRES

CISU« شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 
رقم )1 ال1ابق الرابع عمارة 11 حي 
ضاية عوا اكدال الرباط - 10080 

الرباط املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16169(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) ((8
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 CENTRE INTERNATIONAL«
 DES SERVICES UNIVERSITAIRES

.»CISU
التوجيه) (: بإيجاز) أرض الشركة 

الجامعي.
مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
11)حي) ال1ابق الرابع عمارة) (1( رقم)
 10080 (- الرباط) اكدال  ضاية عوا 

الرباط املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

(: سلمي) الحصيظ  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
سلمي) الحصيظ  عبد  السيد 
اقامة) (7 العمارة) (6 رقم) عنوانه)ا))
م1اغ) اوالد  رياض  تجزئة  الصنوبر 

تمارة)0)0)1)تمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
سلمي) الحصيظ  عبد  ( ( السيد)
اقامة) (7 العمارة) (6 رقم) عنوانه)ا))
م1اغ) اوالد  رياض  تجزئة  الصنوبر 

تمارة)0)0)1)تمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((0 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))0))تحت رقم) 615.
(96I

فيديكونساي

إيجينكو ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

فيديكونساي
9)1, زنقة االمير موالي عبد هللا ، 

0)01)، الدارالبيضاء املغرب
إيجينكو ش.م.م شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصصية)
 le « وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
Préféré 2« شارع عبد الل1يف بن 
قدور، رقم  )، ال1ابق  . - 0050) 

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.186 9(

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(( يونيو) ((1 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رغسمالها) مبلغ  ش.م.م  إيجينكو 
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
 »le( Préféré( 2 (« اقامة) اإلجتماعي 
رقم) قدور،) بن  الل1يف  عبد  شارع 

 )،)ال1ابق) . - 0050))الدارالبيضاء)
نشاط) توقف  (: ل) نتيجة  املغرب 

الشركة.
(« و حدد مقر التصصية ب اقامة)
le(Préféré(2«)شارع عبد الل1يف بن)
قدور،)رقم) )،)ال1ابق) . - 0050) 

الدارالبيضاء)املغرب.)
و عين:

السيد)ة))والء)النوري وعنوانه)ا))
عبد) شارع  (»le( Préféré( 2 (« اقامة)
ال1ابق) رقم) )،) الل1يف بن قدور،)
املغرب) الدارالبيضاء) ((0050  . 

كمصصي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)79  )8.

(97I

NADNEPAL

DOUMIA TETEXTILE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

NADNEPAL
شارع عالل بن عبد هللا رقم 6) 

ال1ابق الثالث الناظور شارع عالل 
بن عبد هللا رقم 6) ال1ابق الثالث 
الناظور، 000)6، الناظور املغرب

DOUMIA TETEXTILE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي لعري 
الشيخ زنقة املسيرة ال1ابق األول 
رقم 9)1 مكرر الناظور - 000)6 

الناظور املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(  65
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DOUMIA TETEXTILE
(: بإيجاز) الشركة  أرض 

.FABRICATION DE TEXTILLES
عنوان املقر االجتماعي):)حي لعري)
الشيخ زنقة املسيرة ال1ابق األول رقم)
9)1)مكرر الناظور)-)000)6)الناظور)

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)شهر سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيدة دومية موساتي عنوانه)ا))
الناظور) فرخانة  عوطي1ة  دوار 

000)6)الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة دومية موساتي عنوانه)ا))
الناظور) فرخانة  عوطي1ة  دوار 

000)6)الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)08)أشت)

))0))تحت رقم)-.
(98I

CDH AUDIT ET CONSEILS

SOLUTRADE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE(D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
SOLUTRADE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 11 زنقة 
الوحدة اقامة االمام علي شقة رقم 
) - 50 0) الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.16915

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تحويل) ((0(( ماي) ((6 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
زنقة الوحدة اقامة االمام علي) (11«
الدار البيضاء) ((0 50 -  ( شقة رقم)
عقار) (CHUGGA »دوار) إلى) املغرب«)
زاك رقم)  1)،)لخيايتا)-)0000))حد)

السوالم املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) بتاريخ) 0) ببرشيد  االبتدائية 

))0))تحت رقم))77.
(99I

BIGOR

بيسكوبست دستربسيون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

BIGOR
 QUARTIER(INDUSTRIEL(N- 33
 SIDI(BOUATHMANE ، 43150،

SIDI(BOUATH;ANE(MAROC
بيسكوبست دستربسيون شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املسار رقم 999 طريق اسصي مراكش 

- 0000  مراكش املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(1955

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يناير) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بيسكوبست دستربسيون.
حلويات) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

مخبزة وممون الحصالت
توزيع املواد الغدائية

العقار.
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تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املسار رقم)999)طريق اسصي مراكش)

- 0000 )مراكش املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد بوخشاش يوسف):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
يوسف) بوخشاش  السيد 
تجزئة زهور تاركة الش1ر) عنوانه)ا))
  0000 مرتكش) تاركة  ( 0 رقم) ((

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
يوسف) بوخشاش  السيد 
تجزئة زهور تاركة الش1ر) عنوانه)ا))
  0000 مرتكش) تاركة  ( 0 رقم) ((

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))0))تحت رقم)1956)1.
 00I

PUSH CENTER

EL HLOUY PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA(CASA، 20000،

CASA MAROC
EL HLOUY PROMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 
احمد توكي ال1ابق ) الشقة 10 

الدار البيضاء الدار البيضاء 0000) 
الدار البيضاء املغرب 

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55(561

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HLOUY PROMO
(، مباني) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

م1ور عقارات.
زنقة) (7 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
احمد توكي ال1ابق)))الشقة)10)الدار)
البيضاء)الدار البيضاء)0000))الدار)

البيضاء)املغرب).
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: الحلوي) رضوان  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد رضوان الحلوي عنوانه)ا))
 (7 الرقم) (0( الش1ر) السالم  حي 

س1ات)0000))س1ات املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رضوان الحلوي عنوانه)ا))
 (7 الرقم) (0( الش1ر) السالم  حي 

س1ات)0000))س1ات املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)0   )8.
 01I

BEST MRGA TRAV

BEST MRGA TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

BEST MRGA TRAV
 BD(BRAHIM(ROUDANI 21

 RUE ABDELLAH NAFII MAARIF
 RESIDENCE(BEN(OUMAR 4
 EME ETAGE APPRTEMENT
 10 casablanaca، 22000،

CASABLANCA(maroc
BEST MRGA TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

إبراهيم الروداني 1) زنقة عبد هللا 
نصيع املعاريف إقامة بن عمر ال1ابق 

الرابع الشقة 10 الدار البيضاء - 
00 0) الدار البيضاء املغرب.

تصويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5(0957
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(( يوليوز) ((7 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 DAOUD AIT )ة)) تصويت السيد)
اجتماعية) حصة  (HAMMOU 161
حصة لصائدة السيد) (((0 من غفل)
بتاريخ) (YASSINE BELABBARIA )ة))

5))يوليوز)))0).
 DAOUD AIT )ة)) تصويت السيد)
اجتماعية) حصة  (HAMMOU 169
حصة لصائدة السيد) (((0 من غفل)
 MOSTAFA GUASBAOUI )ة))

بتاريخ)5))يوليوز)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم))7)7).

 0(I

CABINET BENHASSAN SARL AU

 société civile immobiere
DAR BOUAZZA
إعالن متعدد القرارات

 CABINET BENHASSAN SARL
AU

درب خالد زنقة )  رقم 5 ق.ج ، 
0  0)، الدارالبيضاء املغرب

 société(civile(immobiere(DAR
BOUAZZA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: 1) شارع 
جرادة الوازي3 - - البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.55((61

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في))))ماي)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

الشكل) تحويل  (01 رقم) قرار 

مايلي:) على  ينص  الذي  (: القانوني)

قرر الشريك الوحيد تحويل الشكل)

مدنية) شركة  من  لشركة  القانوني 

عقارية الى شركة محدودة املسؤولية)

دات الشريك الوحيد)

قرار رقم))0)تغيير املقر االجتماعي)

:)الذي ينص على مايلي:)قرر الشريك)

الوحيد تغيير مقر االجتماعي لشركة)

من)1))شارع جرادة الوازي3 البيضاء)

إقامة فرحتين) (: الى العنوان الجديد)

 ( ال1ابق األول الشقة) (11 عمارة) ((

شارع محمد بوزيان البيضاء)

قرار رقم))0)تغيير تسمية الشركة)

:)الذي ينص على مايلي:)قرر الشريك)

دار) الشركة من  تغيير إسم  الوحيد 

بوعزة الى مار بوعزة)

تعيين مسير الشركة) قرار رقم) 0)

:)الذي ينص على مايلي:)قرر الشريك)

ابراهيم) السيد  تعيين  الوحيد 

أير) ملدة  الشركة  مسيلر  غوحسان 

محدودة).

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

الذي) القانوني:) الشكل  رقم  بند 

محدودة) شركة  مايلي:) على  ينص 

املسؤولية دات الشريك الوحيد)

الذي) (: االجتماعي) املقر  رقم  بند 

 ( فرحتين) إقامة  مايلي:) على  ينص 

 ( الشقة) األول  ال1ابق  (11 عمارة)

شارع محمد بوزيان البيضاء)

الذي) (: الشركة) تسمية  رقم  بند 

ينص على مايلي:)مار بوعزة)

بند رقم التسيير):)الذي ينص على)

مايلي:)تسير الشركة من طرف السبد)

براهيم غوحسان مسيلر الشركة ملدة)

أير محدودة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)66) )8.

 0(I
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STE DAY FINANCE

 STE ARKIMIDI MAROC
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE DAY FINANCE

ساحة الحرية الرقم )1 ال1ابق 

الثاني الصقيه بن فالح ، 00)))، 

الصقيه بن فالح املغرب

 STE ARKIMIDI MAROC SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد)في طور 

التصصية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي )) زنقة 

العلى )1 بلوك 1 حي مبروكة الصقيه 

بن فالح - 00))) الصقيه بن فالح 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(715

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر حل) ((0(( ماي) ((6 في) املؤرخ 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 STE ARKIMIDI الوحيد) الشريك 

مبلغ رغسمالها) (MAROC SARL AU

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
بلوك) (1( العلى) زنقة  ((( اإلجتماعي)

(- فالح) بن  الصقيه  مبروكة  حي  (1

املغرب) فالح  بن  الصقيه  ((((00

نتيجة ل):)غزمة الق1اع.
زنقة) ((( و حدد مقر التصصية ب)

العلى))1)بلوك)1)حي مبروكة الصقيه)

بن فالح)-)00))))الصقيه بن فالح)

املغرب.)

و عين:

الصاهيم) فالح  السيد)ة))

دراعو) عمير  بني  تجزئة  وعنوانه)ا))

الصقيه بن) ((((00 الصقيه بن فالح)

فالح املغرب كمصصي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فالح) بن  بالصقيه  االبتدائية 
رقم) تحت  ((0(( يوليوز) ((0 بتاريخ)

.175/(0((
 0 I

IBK(Consulting

DIMA SOUSS
إعالن متعدد القرارات

IBK(Consulting
 Avenue(Al(mouqawama

 Immeuble(Yassmine(Bloc(A
 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir(Maroc
DIMA SOUSS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: العنوان 
بلوك غ رقم ))1 حي املسيرة - 

86150 ايت ملول املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. (67

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)17)يناير)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
))1)حي املسيرة) العنوان بلوك غ رقم)
ايت ملول الى املن1قة الصناعية رقم)

1)1)ايت ملول
على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 
الشركة) رغسمال  زيادة  مايلي:)
بمبلغ) ((.000.000 الى) من600.000)
قدره)00.000 .1عن طريق الحساب)

الجاري للشريك الوحيد.
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

مواءمة القانون األسا�شي.
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
منح الصالحيات لإلجراءات اإلدارية.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
الصناعية) املن1قة  (: الشركة) مقر  (-
(: 1)1)ايت ملول.)-)فرع الشركة) رقم)
بلوك غ رقم)))1)حي املسيرة ايت ملول

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
ساهم السيد بوكرشا عبد العزيزب)

000.000.))درهم
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
درهم) ((.000.000 الشركة) رغسمال 
بقيمة) حصة  ((0.000 الى) مقسمة 
درهم للحصة مكتتبة ومحررة) (100
الوحيد) للشريك  بالكامل  مخصصة 

السيد بوكرشا عبد العزيز)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (15 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

))0))تحت رقم)1566.

 05I

STE KAPENGARO BEACH DAKHLA

MAMMI SSAMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

STE MAMMI SSAMA
حي الوحدة الش1ر االول ال1ابق 

السصلي رقم )5  ، 000)7، 
الداخلة املغرب

MAMMI SSAMA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
الوحدة الش1ر االول ال1ابق 

السصلي رقم )5  - 000)7 الداخلة 
املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
((( 1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAMMI SSAMA

أرض) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
الشركة في املغرب وفي الخارج هو):)

املنتجات) في  العامة  التجارة  (•
الغذائية بكافة غشكالها

في) الجملة  غو  التجزئة  تجارة  (•
جميع غشكال املنتجات الغذائية

•)تجارة وتوزيع البضائع
وجميع) عام  بشكل  التجارة  (•

الخدمات
التوريدات) مواد  وبيع  شراء) (•

اإلنشائية املختلصة
النقل) عمليات  جميع  إجراء) (•
البري لحسابها الخاص وبالنيابة عن)

غطراف ثالثة
غنواع) جميع  وتوزيع  استيراد  (•

البضائع في املغرب
•)غعمال النظافة والبستنة واألمن)

والحراسة
•)تسويق جميع املواد واملستلزمات)

واملنتجات الزراعية
•)شراء)وبيع لوازم املكاتب واألثاث)
األمن) ومعدات  الكمبيوتر  وغجهزة 

واملراقبة عن بعد
وإدارة) وإنشاء) تشغيل  (•
واملوتيالت) والنزل  املعسكرات 

والبناأل
•)تشغيل وإدارة مقهى وم1عم

استيراد وتسويق وتأجير جميع) (•
املعدات الرياضية

•)تجارة األسماك بالجملة
•)جميع غنواع األنش1ة السياحية
(، الغير) لحساب  البضائع  نقل  (•

نقل األسخاص لحساب الغير
بكافة) الصحية  األدوات  بيع  (•

غشكالها بشكل عام
تقديم) غنش1ة  جميع  ممارسة  (•

ال1عام
•)تنظيم وتشغيل أرف الحصالت

•)التسجيل في األسواق العامة
•)مح1ة الخدمة

وبيع ق1ع أيار السيارات) •)شراء)
بالتصصيل وبالجملة

بالجملة) والبيع  بالتجزئة  البيع  (•
ملعدات السيارات

وتنصيذ وتركيب) مقاول إلعداد  (•
األعمال الكهربائية للسيارات
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تصدير وتوزيع ق1ع) (/ استيراد) (•
الغيار.)أسل

املنتجات) وتوزيع  وبيع  شراء) (•
والصنادق) للمجتمعات  الغذائية 

وامل1اعم واألفراد
مواد) وتجارة جميع  وبيع  شراء) (•
البناء)والتركيبات الصحية والسباكة)

وال1الء)واإلكسسوارات الصناعية
•)النقل العام الخاص لألشخاص

•)النقل املحلي والدولي
•)اقتناء)غو استخدام غو بيع جميع)
العمليات وبراءات االختراع املتعلقة)

بهذه األنش1ة.
•)إنشاء)واستئجار وشراء)وتشغيل)

غي مجال
•)جميع األنش1ة العقارية

•التجارة العامة
•)تقديم خدمات وغعمال متنوعة

•)استيراد)/)تصدير جميع املنتجات)
القانونية

العمليات) جميع  (، عام) وبشكل 
أير) غو  مباشر  بشكل  املرتب1ة 
الشركة) نمو  لتعزيز  بنشاطها  مباشر 

وت1ورها.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الوحدة الش1ر االول ال1ابق السصلي)

رقم))5  - 000)7)الداخلة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: اسماعيل معمي) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد اسماعيل معمي عنوانه)ا))

دوار اللكوم)000 8)طاطا املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اسماعيل معمي عنوانه)ا))

دوار اللكوم)000 8)طاطا املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 
أشت)))0))تحت رقم)))0)/8))1.

 06I

RIYOU SAC SNC

شركة ريوصاك

شركة التضامن

حل شركة

RIYOU SAC SNC

 N°990 HAY(JAOUHARA(SIDI

 KACEM ، 16000، SIDI(KACEM

MAROC

شركة ريوفاك شركة التضامن)في 

طور التصصية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي جوهرة 

رقم 990 سيدي قاسم - 16000 

سيدي قاسم املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(76(1

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في) 0)يوليوز)))0))تقرر حل)

شركة التضامن شركة ريوفاك مبلغ)

وعنوان) درهم  (100.000 رغسمالها)

رقم) جوهرة  حي  اإلجتماعي  مقرها 

16000)سيدي) (- 990)سيدي قاسم)

من) قرار  (: ل) نتيجة  املغرب  قاسم 

السيدة رشيدة درويش وهذا راجع إلى)

توقف نشاط الشركة منذ تأسيسها).

حي) ب  التصصية  مقر  حدد  و 

(- قاسم) سيدي  (990 رقم) جوهرة 

16000)سيدي قاسم املغرب.)

و عين:

درويش) رشيدة  السيد)ة))

جوهرة) حي  (990 رقم) وعنوانه)ا))

سيدي قاسم) (16000 سيدي قاسم)

املغرب كمصصي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ)

يوليوز)))0))تحت رقم)61).

 07I

AAMAR CONSULTING

BEN ZAID BTP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

AAMAR CONSULTING
 N °4 APT 1 Rue 43 Place(Dchira
، 70000، LAAYOUNE(MAROC

BEN ZAID BTP شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم )1  
بلوك C مدينة الوحدة - 70000 

العيون املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 (661

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (09
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BEN (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZAID BTP
االشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)

العمومية
اشغال البناء

خدمات متعددة.
عنوان املقر االجتماعي):)رقم))1  
 70000 (- الوحدة) مدينة  (C بلوك)

العيون املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
مبلغ رغسمال الشركة:)000.000.) 

درهم،)مقسم كالتالي:
 (0.000 (: محمد) ايدار  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد ايدار محمد عنوانه)ا))رقم)
)1 )بلوك س مدينة الوحدة)70000 

العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد ايدار محمد عنوانه)ا))رقم)
)1 )بلوك س مدينة الوحدة)70000 

العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
)1)أشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

))0))تحت رقم)))/)51).

 08I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

PESCA REVO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- )77 
فندوق البريد رقم 6 1، 000)7، 

الداخلة املغرب
PESCA REVO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

العركوب رقم 01- )77 - 000)7 
الداخلة املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(((((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (08
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 PESCA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.REVO
تجارة) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 

األسماك بالجملة.
باالستيراد) يقوم  غسماك  تاجر  (-

والتصدير)؛
-)مالك سصينة فيد)؛
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ومعالجة) وتجميد  تسويق  (-
املأكوالت) منتجات  جميع  وتصدير 

البحرية ال1ازجة غو املجمدة..
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 7(000  - رقم) )01-77  العركوب 

الداخلة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد امين نسيبي):)1.000)حصة)

بقيمة)100.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) نسيبي  امين  السيد 
 80000 حي الهدى) ( 0 بلوك او رقم)

اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) نسيبي  امين  السيد 
 80000 حي الهدى) ( 0 بلوك او رقم)

اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم))))1.
 09I

FIDABEL SARL AU

HMR CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

FIDABEL SARL AU
SAFI CONSULTANT مكتب 
  عمارة ميمونة ال1ابق الثاني 

الجريصات آسصي ، 6000 ، آسصي 
املغرب

HMR CASH شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 111 مكرر 
زنقة واد الدهب عزيب الدرعي آسصي 

- 6010  آسصي املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(067

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (08
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 HMR (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CASH
أرض الشركة بإيجاز):)-1)تحويل)

األموال)-))الصرف)-))آداء)الصواتير.
 111 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
مكرر زنقة واد الدهب عزيب الدرعي)

آسصي)-)6010 )آسصي املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيد رضوان احمومي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد رضوان احمومي عنوانه)ا))
تجزئة الداخلة عزيب) ( 8 زنقة) (11 
الدرعي آسصي)6010 )آسصي املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد رضوان احمومي عنوانه)ا))
تجزئة الداخلة عزيب) ( 8 زنقة) (11 

الدرعي آسصي)6010 )آسصي املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (15 بتاريخ) بآسصي  االبتدائية 

))0))تحت رقم)685.
 10I

ngfc1912

DH CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ngfc1912
 CASABLANCA(CASABLANCA،

0، CASABLANCA(MAROC
DH CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصصية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي لدار 

البيضاء ، حي بورأني شارع الرجراج 

ري3 الكورنيش شقة 1 مبنى ) 

ال1ابق األر�شي - 0000000 لدار 

البيضاء اململكة املغربية.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(8(((5

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) ((0(( مارس) (17 في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 DH الوحيد) الشريك  ذات 

رغسمالها) مبلغ  (CONSULTING

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

اإلجتماعي لدار البيضاء)،)حي بورأني)

شارع الرجراج ري3 الكورنيش شقة)

1)مبنى)))ال1ابق األر�شي)-)0000000 

اململكة املغربية نتيجة) لدار البيضاء)

ل):)الوضع االقتصادي الصعب.

لدار) ب  التصصية  مقر  حدد  و 

البيضاء)،)حي بورأني شارع الرجراج)

 ( مبنى) (1 شقة) الكورنيش  ري3 

لدار) (00000 (- األر�شي) ال1ابق 

البيضاء)اململكة املغربية.)

و عين:

 HAMID NABIH السيد)ة))

 BACHA FARAJ FES وعنوانه)ا))

 JDID FES 0000000 FES MAROC

كمصصي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

مارس)))0))تحت رقم)6 )0)8.

 11I

O’GESTION(&(CONSEIL

MEZIANE RECREATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

O›GESTION & CONSEIL
شقة )1 ال1ابق الثالث 18 مكرر 
زنقة محمد عبدو إقامة حمزة ، 
OUJDA MAROC ،60000

MEZIANE RECREATION شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد عبدو رقم 18 مكرر إقامة 
حمزة مكتب )1 - 60000 وجدة 

املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(98((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (((
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEZIANE RECREATION
بيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
النارية) والدراجات  السيارات 
االستيراد) (- بالتقسيط) املستعملة 

والتصدير.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
إقامة) مكرر  (18 رقم) عبدو  محمد 
وجدة) (60000  -  1( مكتب) حمزة 

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: مزيان) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).



16289 الجريدة الرسميةعدد)1)57 - ))فصر)   1 )1))غأس31)))0)) 

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مزيان  محمد  السيد 
 7 املجموعة) (17 الشقة) العمارة)  )
 10000 ح ي م) (( حي ديار املنصور)

الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) مزيان  محمد  السيد 
 7 املجموعة) (17 الشقة) العمارة)  )
 10000 ح ي م) (( حي ديار املنصور)

الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (16 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))0))تحت رقم)9))1.
 1(I

BENZINA FIRDAOUS

STE ABIDOX FATI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

BENZINA FIRDAOUS
FES ، 30000، FES(MAROC

 STE ABIDOX FATI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 
6 عمارة 9) 1 تجزئة والد زعير عين 

عودة - 100)1 عين عودة املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(6995

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (05
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ABIDOX FATI SARL AU
 - قهوة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

م1عم)-)ممون الحصالت.

عنوان املقر االجتماعي):)شقة رقم)
تجزئة والد زعير عين) (1 (9 6)عمارة)

عودة)-)100)1)عين عودة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة فاطمة عابد):)100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) عابد  فاطمة  السيدة 
دوار الزاوية الزحيليكة املركز الرماني)

15150)الرماني املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) عابد  فاطمة  السيدة 
دوار الزاوية الزحيليكة املركز الرماني)

15150)الرماني املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
15)أشت) االبتدائية بالرماني بتاريخ)

))0))تحت رقم)-.

 1(I

VENI VIDI

VENI VIDI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

Veni Vidi
عمارة االطل�شي رقم 5 زنقة 

يوأسالفيا كليز مراكش ، 0000 ، 
مراكش املغرب

Veni Vidi شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
االطل�شي رقم 5 زنقة يوأسالفيا كليز 

مراكش - 0000  مراكش املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(8(((
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Veni (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Vidi
دكان) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
بيع شراء) الغداءية  املواد  بيع شراء)

املشروبات الكحولية.
عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
االطل�شي رقم)5)زنقة يوأسالفيا كليز)

مراكش)-)0000 )مراكش املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: رشيد) مهديد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد مهديد رشيد):)1000)بقيمة)

100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) رشيد  مهديد  السيد 
189)زنقة جابر) اقامة اوبرا ف شقة)
  0000 مراكش) ايصرناج  حيان  ابن 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) رشيد  مهديد  السيد 
189)زنقة جابر) اقامة اوبرا ف شقة)
  0000 مراكش) ايصرناج  حيان  ابن 

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (15 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))0))تحت رقم)8581)1.
 1 I

DILIGOR

GLOBAL SPACE UMS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

DILIGOR
 Bureau(N°19, 6éme(Etage,

 Résidence(Abdellatif(Angle(Rue
 Champigny(et(Rue(Abdelwahab

Zekkak، 20100، الدارالبيضاء 
املغرب

GLOBAL SPACE UMS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1 شارع 

الأوتا سيدي مومن إقامة الياسمين 
رقم B196 - 20402 الدار البيضاء 

املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55(081

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) ((0
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GLOBAL SPACE UMS
تكامل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
 حلول الشبكات واالتصاالت واألمن)؛

البرمجيات؛)غنظمة النشر املكتبي؛
االتصاالت) غنظمة  هندسة 

السلكية والالسلكية.
؛) مؤقتة) (، بعد) عن  املراقبة 

التوظيف والتنظيف والحراسة)؛
املعدات) وتأجير  وتركيب  بيع 

األمنية.
املعدات) جميع  وتسويق  استيراد 

اإللكترونية)؛
املنتجات املصرفية واملكتبية)؛

االستشارات والدراسات
باسمها) واملشاركة  التمثيل 
دعوات) جميع  مع  باالشتراك  غو 

املناقصات العامة غو الخافة
املعامالت) جميع  (، عام) بشكل 
واملالية) والصناعية  التجارية 
املتعلقة) املنقولة  وأير  واملنقولة 
بشكل مباشر غو أير مباشر باألشياء)
التي يحتمل غن) غو  (، املذكورة غعاله)
وكذلك) (، وت1ويرها) تحقيقها  تعزز 
(، غي مشاركة مباشرة غو أير مباشرة)
بأي شكل من األشكال)،)في الشركات)
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من غجل بعد غأراض مماثلة غو ذات)
فلة..

شارع) (1 (: عنوان املقر االجتماعي)
الأوتا سيدي مومن إقامة الياسمين)
الدار البيضاء) (B196 - (0 0( رقم)

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد املحجوب محبوب):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
محبوب) املحجوب  السيد 
غ) من1قة  الشباب  إقامة  عنوانه)ا))
1)عين السبع) العمارة د رقم) بلوك) )

0590))الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
محبوب) املحجوب  السيد 
غ) من1قة  الشباب  إقامة  عنوانه)ا))
1)عين السبع) العمارة د رقم) بلوك) )

0590))الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)975))8.
 15I

LEGAL CONSULTING

SOFT INNOVATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

LEGAL CONSULTING
مسجد فاطمة بقشان باب 16 رقم 

18 حي النسيم ، 0180)، الدار 
البيضاء املغرب

SOFT INNOVATION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة ) 
شقة 19 م1 بساتين الرحمة اوالد 

عزوز نوافر - 0150) الدار البيضاء 
املغرب.

تصويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(80 8(

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(( يونيو) (01 في) املؤرخ 

املصادقة على):
وام�شي) سمير  )ة)) السيد) تصويت 
 90 غفل) من  اجتماعية  حصة  ((0
بن) خليل  )ة)) السيد) لصائدة  حصة 

خليل بتاريخ)01)يونيو)))0).
سينوري3) )ة)) السيد) تصويت 
حصة) (10 محمد) يوب  تكنولوجي 
اجتماعية من غفل)10)حصة لصائدة)
 01 السيد))ة))خليل بن خليل بتاريخ)

يونيو)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)))0))تحت رقم)150))8.
 16I

ISDM CONSULTING

 MAINTENANCE
 ASSISTANCE ETUDES
 SERVICES TRAVAUX

 RÉALISATIONS
 INGÉNIERIE ET CONSEIL

(M.A.E.S.T.R.I.C(
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
 Maintenance(Assistance(Etudes
 Services(Travaux(Réalisations

 Ingénierie(et(Conseil
M.A.E.S.T.R.I.C)) شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
الحيرش رقم 51) محج محمد 
السادس الشقة 05 - 70000 

العيون املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 (675

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 Maintenance( Assistance( Etudes

 Services( Travaux( Réalisations

 Ingénierie( et( Conseil

.((M.A.E.S.T.R.I.C

شركة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

إنشاء) وغشغال  دراسات  استشارية،)

التيارات) وتركيب  األنظمة  وفيانة 

استيراد) والخدمات،) املنخصضة،)

وتصدير.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

محمد) محج  ((51 رقم) الحيرش 
السادس الشقة)05 - 70000)العيون)

املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الصتاح البزاري):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
البزاري) الصتاح  عبد  السيد 

مجموعة) املنار  تجزئة  عنوانه)ا))

 (0000 الدارالبيضاء) (5 رقم) ب 

الدارالبيضاء)املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
البزاري) الصتاح  عبد  السيد 

مجموعة) املنار  تجزئة  عنوانه)ا))

 (0000 الدارالبيضاء) (5 رقم) ب 

الدارالبيضاء)املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

15)أشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

))0))تحت رقم)))5).

 17I

L EXPERT DE GESTION

FOCH SARL.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

L EXPERT DE GESTION
 PORTES DE MARRAKECH

 ZONE 18 DOJA(IMM 14 APPT
 04 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

FOCH SARL.AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

ارموني شارع الكابتن اريݣي ال1ابق 
االول رقم غ )10 ݣيليز مراكش - 

0000  مراكش املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11((69

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(1 مارس) (0 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 FOCH(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SARL.AU
(- مقهى) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

سناك)-)م1عم
إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ال1ابق) اريݣي  الكابتن  شارع  ارموني 
(- مراكش) ݣيليز  (10( غ) رقم  االول 

0000 )مراكش املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد الكريم مصتقر):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
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مصتقر) الكريم  عبد  السيد 

مدخل) بريستيجيا  إقامة  عنوانه)ا))

عنبر عمارة)) )الشقة)))كولف سيتي)

مراكش)0000 )مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

مصتقر) الكريم  عبد  السيد 

مدخل) بريستيجيا  إقامة  عنوانه)ا))

عنبر عمارة)) )الشقة)))كولف سيتي)

0000 )مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (1( بتاريخ) بمراكش  التجارية 

1)0))تحت رقم)1656)1.

 18I

FIDUHOUSE

FES PARKING

تعيين مدير عام

FIDUHOUSE

رقم 6 مكاتب طيبة زنقة أسان 

كنصاني ، 0000)، فاس املغرب

FES PARKING شركة املساهمة

 ESPACE وعنوان مقرها االجتماعي

 RAID(N° 22 ETAGE 4 RUE(LALLA

 AICHA(HAY(HIPPODROME -

.30000 FES(MAROC

تعيين مدير عام

رقم التقييد في السجل التجاري 

.600(9

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في) ))يونيو)))0)

 HADAF السيد)ة)) تعيين  تقرر 

 FES لشركة) عاما  مديرا  (BENNIS

PARKING)بتاريخ) ))يونيو)))0)

املخولة) الصالحيات  وتتمثل 

 DIRECTEUR GENERAL يلي:) فيما 

DELEGUE

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (0( بتاريخ) بصاس  التجارية 

))0))تحت رقم)71)).

 19I

MEDKAYA

DECOPROTRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

DECOPROTRAV
fes ، 30000، fes(MAROC

DECOPROTRAV شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 
71 ال1ابق االر�شي تجزئه الحديقة 

فاس - 0000) فاس املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7( 89
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (10
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DECOPROTRAV
غعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

مختلصة
استيراد وتصدير

تجارة.
عنوان املقر االجتماعي):)محل رقم)
ال1ابق االر�شي تجزئه الحديقة) (71

فاس)-)0000))فاس املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد زكرياء)الوكيلي):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد مراد العسري):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الوكيلي  زكرياء) السيد 
البساتين) ( 9/50 السكن االنيق رقم)

مكناس)50000)مكناس املغرب.
عنوانه)ا)) العسري  مراد  السيد 
رقم) 179)الش1ر)1)تجزئة البساتين)

مكناس) (50000 البساتين مكناس) (7
املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الوكيلي  زكرياء) السيد 
البساتين) ( 9/50 السكن االنيق رقم)

مكناس)50000)مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (15 بتاريخ) بصاس  التجارية 

))0))تحت رقم) 9)).

 (0I

SERVIAP

 TRANSPORT TOPSIHAM
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي3 شركة

SERVIAP
رقم 1 زاوية شارع طارق بن زياد 
بنسليمان ، 000)1، بنسليمان 

املغرب
 TRANSPORT TOPSIHAM SARL
AU)) شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املسيرة 
إقامة كوستا ديل سول طابق  0 

شقة رقم 1) – املحمدية - 8000) 
املحمدية املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(1((5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (06
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 TRANSPORT TOPSIHAM SARL

.((AU

نقل) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 
البضائع الوطنية والدولية.

األشغال) جميع  في  مقاولة  (-
العمومية)

-)استيراد وتصدير.
املسيرة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
طابق) 0  سول  ديل  كوستا  إقامة 
 (8000 (- املحمدية) (– ((1 شقة رقم)

املحمدية املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: هروال) سهام  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 1.000 (: هروال) سهام  السيدة 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) هروال  سهام  السيدة 

اي1اليا)7100))فيرونا اي1اليا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) هروال  سهام  السيدة 

اي1اليا)7100))فيرونا اي1اليا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) باملحمدية  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)1610.

 (1I

MEDKAYA

MEDKAYA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

MEDKAYA
fes ، 30000، fes(MAROC

MEDKAYA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 0  
ال1ابق 5 مكاتب االندل3 زنقة 
افيال م1احن االدريسية سابقا 

االطل3 فاس - 0000) فاس املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

7( 87

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEDKAYA

غعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

مختلصة.

رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

مكاتب االندل3 زنقة) (5 ال1ابق) ( 0

سابقا) االدريسية  م1احن  افيال 

االطل3 فاس)-)0000))فاس املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: مشراح) كوثر  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مشراح  كوثر  السيدة 

دوار عين تنصاس عين تمكناي فصرو)

1000))فصرو املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) مشراح  كوثر  السيدة 

دوار عين تنصاس عين تمكناي فصرو)

1000))فصرو املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (15 بتاريخ) بصاس  التجارية 

))0))تحت رقم))9)).

 ((I

COMPTA PLUS

OUCHAGOUR PACKAGING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

COMPTA PLUS

 BD(MOHAMED(V 2° ETAGE (19

، 23000، BENI(MELLAL(MAROC

 OUCHAGOUR PACKAGING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخام3 عمارة رقم 7 رقم 6 

بني مالل - 000)) بني مالل املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(971

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) ((0

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUCHAGOUR PACKAGING

-1تعبئة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

وتغليف الخضار والصواكه

 -)تسويق املنتجات النباتية

-))اإلستيراد والتصدير.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 6 رقم) (7 محمد الخام3 عمارة رقم)

بني مالل)-)000)))بني مالل املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: اوشكور) سعاد  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

السيدة سعاد اوشكور عنوانه)ا))
حي الهدى اكادير) (76 بلوك ف رقم)

000)))اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سعاد اوشكور عنوانه)ا))
حي الهدى اكادير) (76 بلوك ف رقم)

000)))اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ)8))يوليوز)

))0))تحت رقم)698.
 ((I

AGEFIC

 MCE MEASUREMENT 
CONTROL ENGINEERING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

AGEFIC
..اقامة سنتربارك العمارة د ال1ابق 
) الرقم 15 املحمدية ، 8800)، 

املحمدية املغرب
 MCE MEASUREMENT 

 CONTROL ENGINEERING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
مومن إقامة سن1رال بارك ال1ابق 
الثاني رقم 15 املحمدية - 8000) 

املحمدية املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 (1(09
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) ((0
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MCE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)
 MEASUREMENT CONTROL

. ENGINEERING
-)التحكم) (: أرض الشركة بإيجاز)
للمنتجات) والهندسية  األبعاد  في 

واألجزاء)املصنعة)؛

-)معايرة غدوات القياس.
-)التصنيع امليكانيكي.

-)غداء)جميع الخدمات الصناعية،
التعليم املستمر في جميع املواد) (-
)الشركة) التدري3) ووحدات  الصنية 
الدخول) والجسيمات)) واملكاتب 
)الهندسة) الشركة) تخصص  في 
الكهربائية،) الهندسة  امليكانيكية،)

هندسة العمليات،)
املعدات) جميع  وبيع  شراء) (-
الالزمة) واألجهزة  واألدوات  واآلالت 

لتحقيق أرض الشركة
-)استيراد وتصدير املعدات واملواد.
-)جميع الدراسات وجميع األعمال)
وجميع املعامالت التجارية غو املالية غو)
املنقولة غو العقارية من غي نوع والتي)
مباشر) أير  غو  مباشر  بشكل  تتعلق 
بالغرض منها كلًيا غو جزئًيا غو التي من)
شأنها تسهيل تحقيقها وتعزيز نموها)
يجوز) (، األأراض) لهذه  ؛) وت1ورها)
ممتلكات) غي  على  االستحواذ  لها 
مؤسسات) غو  شركات  في  مصالح  غو 

غخرى.
عنوان املقر االجتماعي):)شارع عبد)
ال1ابق) بارك  إقامة سن1رال  مومن 
 (8000 (- املحمدية) (15 رقم) الثاني 

املحمدية املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (00.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: ياسين) قاسم  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 1.000 (: الحياني) فالح  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 1.000 (: حنان) حسن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ياسين  قاسم  السيد 
نرج3) اقامة  زنقة) )) (1 البران3)
 90000 1 5))ف شقة) 111))عمارة)

طنجة املغرب.
عنوانه)ا)) الحياني  فالح  السيد 
احمد) ابن  ((6050 الحراكتة) دوار 

املغرب.
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السيد حسن حنان عنوانه)ا))دوار)
الدار) ((0000 لساسصة) لبقشاشة 

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الحياني  فالح  السيد 
احمد) ابن  ((6050 الحراكتة) دوار 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) باملحمدية  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)-.
 ( I

STE FIDU WHITE

AGRIGO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قصل التصصية

STE FIDU WHITE
 RESI(SABRINE(BLOC(F(ETAGE 1
 APPART 1-TAOURIRT ، 65800،

TAOURIRT MAROC
AGRIGO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 

ملحاريك رقم 8 1 - 65800 تاوريرت 
املغرب.

قصل التصصية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.9(7
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) ((0(( ماي) ((6 في) املؤرخ 
مسؤولية) ذات  شركة  (AGRIGO
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رغسمالها)
رقم) ملحاريك  حي  اإلجتماعي  مقرها 
8 1 - 65800)تاوريرت املغرب نتيجة)

لعدم تحقيق الهدف االجتماعي.
و عين:

بوكابوس) لخضر  السيد)ة))
 ( حي ملحاريك) ((5( رقم) وعنوانه)ا))
65800)تاوريرت املغرب كمصصي))ة))

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)6))ماي)))0))وفي حي ملحاريك)

رقم)8 1 - 65800)تاوريرت املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتاوريرت بتاريخ)11)أشت)

))0))تحت رقم)))0)/06 .
 (5I

االستاد محمد ل1صي

»MAJD INVESTISSEMENT«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

االستاد محمد ل1صي
6) شارع الجيش امللكي اقامة فضا ء 
000) ال1ابق الرابع فاس ، 0000)، 

فاس املغرب
 »MAJD INVESTISSEMENT«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي فاس زنقة 
618 رقم 1/67 مكرر الحي الصناعي 

سيدي ابراهيم - 0000) فاس 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(51((
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
))0))تم تعيين) 8))يوليوز) املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

االدري�شي القبي شرفة كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (11 بتاريخ) بصاس  التجارية 

))0))تحت رقم)79)).
 (6I

BACHIRAT JAAFAR

 CATALINA كتالينا مود
MODE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي3 شركة

COMPTABLE JAAFAR
 BD(MOHAMED(V(TANGER 88
 RESIDENCE AL MOSTAKBAL

 OUMNIA(IMMEUBLE 11 ETAGE
 3 APP 18 TANGER، 90000،

TANGER املغرب
 CATALINA MODE كتالينا مود

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 تجزئة 
فرح ال1ابق األول والثاني بوحوت 
طنجة. العوامة طنجة 90080 

طنجة املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(9779

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) ((7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)كتالينا)

.CATALINA MODE(مود
خياطة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املالب3 استيراد وتصدير.
تجزئة) (7 (: عنوان املقر االجتماعي)
بوحوت) والثاني  األول  ال1ابق  فرح 
طنجة.)العوامة طنجة)90080)طنجة)

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: الغرافي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الغرافي  محمد  السيد 
 ( رقم) مكرر  (1 زنقة) الكرزيانة  حي 

طنجة.)90080)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الغرافي  محمد  السيد 
 ( رقم) مكرر  (1 زنقة) الكرزيانة  حي 

طنجة.)90080)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (15 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم))5657).
 (7I

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

JAMIN AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL
 Av. Hassan(II & Malik(Ibn

 Morhil, Imm. LA(TULIPE(A6
Larache، 92000، Larache(Maroc
JAMIN AGRI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي )175، 
تجزئة املغرب الجديد - 000)9 

العرائش املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
70(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 JAMIN(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.AGRI
أرض الشركة بإيجاز):)االستغالل)
الصالحية- املنتجات  الصالحي-تصدير 
ومعالجة) تصبير  مح1ة  استغالل 

املواد الصالحية-.
(،175( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 9(000 (- الجديد) املغرب  تجزئة 

العرائش املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: الكور) العمراني  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
الكور عنوانه)ا)  العمراني  السيد 
)175،)تجزئة املغرب الجديد)000)9 

العرائش املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الكور عنوانه)ا)) العمراني  السيد 

)175،)تجزئة املغرب الجديد)000)9 

العرائش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش بتاريخ)16)أشت)

))0))تحت رقم)867.

 (8I

ALLEGEANCE CONSULTING

 COMPTOIR MAGHREBIN

 DU MATERIEL MEDICAL

SIGLE » C3M
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قصل التصصية

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة الرودني تقاطع شارع طان1ان 

وشارع لبنان اقامة لينى رقم 51&50 

، 90000، طنجة املغرب

 COMPTOIR MAGHREBIN DU

 MATERIEL(MEDICAL(SIGLE »

C(M شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع ابي 

الحسن شادلي عمارة ياسين طابق 
رقم 1 شقة رقم 6 - 90000 طنجة 

املغرب.

قصل التصصية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.911((

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في)0))يوليوز)))0))تقرر حل)

 COMPTOIR MAGHREBIN DU

 MATERIEL MEDICAL SIGLE »

C(M)شركة ذات مسؤولية محدودة)

ذات الشريك الوحيد مبلغ رغسمالها)

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

الحسن شادلي) ابي  اإلجتماعي شارع 

1)شقة رقم) عمارة ياسين طابق رقم)

نتيجة) املغرب  طنجة  (90000  -  6

النخصاض رقم املعامالت)..

و عين:
العلوي) يوسف  السيد)ة))
اقامة البستان) املستعين وعنوانه)ا))
رقم) 1  السياب  شاكر  بدر  زنقة 
املغرب) فاس  ((0000  ( الشقة)

كمصصي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)19)يوليوز)))0))وفي شارع ابي)
طابق) ياسين  عمارة  شادلي  الحسن 
طنجة) (90000  -  6 1)شقة رقم) رقم)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (11 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)7)565).

 (9I

ALLEGEANCE CONSULTING

LIMITLESS ENERGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طان1ان 
وشارع لبنان اقامة لينى رقم 51&50 

، 90000، طنجة املغرب
LIMITLESS ENERGY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق راس 
اسبارطيل مركز التسوق اندلوسيا 
طابق االر�شي املحل ب - 90000 

طنجة املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(960(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LIMITLESS ENERGY
أرض الشركة بإيجاز):)شراء)وبيع)

األلواح الشمسية..

طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
التسوق) مركز  اسبارطيل  راس 
(- املحل ب) االر�شي  اندلوسيا طابق 

90000)طنجة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
50)حصة) (: السيد محمد شمليخ)

بقيمة)100)درهم للحصة).
(: العرو�شي) استيتو  رشيد  السيد 
50)حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) شمليخ  محمد  السيد 

هوالندا)AA 1000)هوالندا هوالندا.
العرو�شي) استيتو  رشيد  السيد 
زنقة) (( الجيراري) حي  عنوانه)ا))
طنجة) (90000  ( رقم) الحاجب 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
العرو�شي) استيتو  رشيد  السيد 
زنقة) (( الجيراري) حي  عنوانه)ا))
الحاجب رقم)) 90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (08 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم))9)56).
 (0I

YOUNESS BENMOUSSA

SERVICES.ALJI.HAMZA.
EXPRESS(S.A.H.E(

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي3 شركة

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي النهضة ) رقم )7 تيصلت، 

Tiflet(Maroc ،15 00
SERVICES.ALJI.HAMZA.

EXPRESS(S.A.H.E) شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 
زنقة محمد القري وزنقة انوال 

إقامة املنار عمارة ب املكتب رقم ) 

القني1رة 000 1 القني1رة املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66(61

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (08
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
SERVICES.ALJI.HAMZA. (:

. (EXPRESS(S.A.H.E
أرض الشركة بإيجاز):)ال1باعة)/)

مكتبة.
عنوان املقر االجتماعي):)زاوية زنقة)
محمد القري وزنقة انوال إقامة املنار)
القني1رة) (( رقم) املكتب  ب  عمارة 

000 1)القني1رة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: حمزة) العلجي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) حمزة  العلجي  السيد 
موالي) شارع  (78 الرقم) ممر) ))
القني1رة) (1 000 القني1رة) يوسف 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حمزة  العلجي  السيد 
موالي) شارع  (78 الرقم) ممر) ))
القني1رة) (1 000 القني1رة) يوسف 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) بالقني1رة  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)78))9.

 (1I
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GEANT CONSEIL

ROULAM BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

GEANT CONSEIL

 LOT(IZDIHAR(N° 183 APT

 1 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ROULAM BUSINESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عرفة 

املالخ رقم )1 النخيل الجنوبي. 

مراكش - 0000  مراكش املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(08(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(1 نونبر) (1(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ROULAM BUSINESS

بإيجاز) الشركة  أرض 

 INFORMATIQUE ET (:

.ACCESSOIRES

عرفة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الجنوبي.) النخيل  (1( رقم) املالخ 

مراكش)-)0000 )مراكش املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: هاجر) وهيب  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) هاجر  وهيب  السيدة 

اقامة الهناء)ج ش)))رقم)1 1)سيدي)

البيضاء) الدار  ((0000 معروف)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) هاجر  وهيب  السيدة 

اقامة الهناء)ج ش)))رقم)1 1)سيدي)

البيضاء) الدار  ((0000 معروف)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بمراكش بتاريخ)-)تحت رقم)

 ((I

global(compta(et(conseils

اورومات طرانس

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

global(compta(et(conseils

10,شارع ابن تومرت ال1ابق الثاني ، 

90000، طنجة املغرب

اورومات طران3 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

العوامة تجزئة املجد ق1عة 868 

اقامة تدارت 0) السصلي رقم ) - 

90000 طنجة املغرب.

رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.10865(

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

رفع) تم  ((0(( ماي) ((0 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال 

»100.000)درهم«)غي من)»100.000 

عن) درهم«) ((00.000« إلى) درهم«)

غو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (05 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)75)56).

 ((I

BUREAU NAJAH

 STANDARD DES TRAVAUX
PUBLICS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

BUREAU NAJAH
شارع األمير موالي عبد هللا رقم 17 
العيون ، 70000، العيون املغرب
 STANDARD DES TRAVAUX
PUBLICS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة بوملان 
رقم 109 حي خط الرملة 01 العيون 

- 70000 العيون املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(( 15

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في) 0)أشت)))0))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»زنقة بوملان رقم)109)حي خط الرملة)
01)العيون)-)70000)العيون املغرب«)
 5( الصرح زنقة مسلم رقم) »حي  إلى)

العيون)-)70000)العيون املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
15)أشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

))0))تحت رقم)))5).
 ( I

global(compta(et(conseils

اورومات طرانس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

global(compta(et(conseils
10,شارع ابن تومرت ال1ابق الثاني ، 

90000، طنجة املغرب
اورومات طران3 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
ابن تومرت ال1ابق التاني - 90000 

طنجة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.10865(

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) ((0(( ماي) ((0 املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
زنقة ابن تومرت ال1ابق التاني) (10«
»شارع) إلى) طنجة املغرب«) (90000  -
 868 ق1عة) املجد  تجزئة  العوامة 
 -  ( رقم) السصلي  ((0 تدارت) اقامة 

90000)طنجة املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (05 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)75)56).
 (5I

QUARTIER KHADAMAT SARLAU

QUARTIER KHADAMAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 QUARTIER KHADAMAT
SARLAU

08 شارع موالى ادري3 االول 
طابق سصلي مكتب رقم ) حي مرس 
السل1ان ، 90 0)، الدار البيضاء 

املغرب
QUARTIER KHADAMAT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 0  شارع 
عمر اإلدري�شي طابق سصلي،مكتب 

رقم  ،حي مرس السل1ان - 90 0) 
الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. ((685
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم تحويل) ((0(( ماي) املؤرخ في) 0)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
طابق) اإلدري�شي  عمر  شارع  ( 0«
مرس) رقم) ،حي  سصلي،مكتب 
البيضاء) الدار  ((0 90 (- السل1ان)
املغرب«)إلى)»08)شارع موالى ادري3)
 ( رقم) مكتب  سصلي  طابق  االول 
الدار) ((0 90 (- حي مرس السل1ان)

البيضاء)املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)))0))تحت رقم) 180)8.
 (6I
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CAF MANAGEMENT

AGROTEAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CAF MANAGEMENT
الزنقة 7) الرقم 17 حي الهناء ، 
10)0)، الدار البيضاء املغرب

AGROTEAM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مساحة 
باب انصا ) زنقة باب املنصور ال1ابق 
االول مكتب رقم ) - 10)0) الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 08(6(

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)1))يوليوز)))0))تم تحويل)
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
باب) زنقة  (( انصا) باب  »مساحة  من)
رقم) مكتب  االول  ال1ابق  املنصور 
املغرب«) البيضاء) الدار  ((0(10  -  (
7)شقة رقم) »اقامة دار كنزة رقم) إلى)
 (0(10 (- زنقة ابن جهير بوأكون) (9

الدار البيضاء)املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)651 )8.
 (7I

rachid(ayad

CYPRUS FISH SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تصويت حصص

rachid(ayad
17 ’ محج محمد الخام3’ اقامة 
بوفابي3 بويلدينك’ال1ابق الثالث 
رقم 16 ، 0)900، طنجة املغرب

CYPRUS FISH SARLAU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي امللك 

العام ميناء الصيد الجديد املحل 
رقم ) )x(n 12 ) طنجة - 90000 

طنجة املغرب.

تصويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.100909

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت) ((0(( يوليوز) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):

املص1صى) )ة)) السيد) تصويت 

من) اجتماعية  حصة  (1.000 شبان)

السيد) لصائدة  حصة  (1.000 غفل)

 BURGOS DIAZ FRANCISCO )ة))

JAVIER)بتاريخ) 1)يوليوز)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

أشت) (09 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)6))8.

 (8I

CDH AUDIT ET CONSEILS

PHARMACIE HASSANA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE(D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

PHARMACIE HASSANA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 119-118 

إقامة )1-)1 مجمع الخزامى الحي 

الحسني - 0))0) الداال البيضاء 

املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55(789

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (07

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PHARMACIE HASSANA
أرض الشركة بإيجاز):)فيدلية.

عنوان املقر االجتماعي):)118-119 
الحي) الخزامى  مجمع  (1(-1( إقامة)
البيضاء) الداال  ((0((0 (- الحسني)

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
مبلغ رغسمال الشركة:)7.000.000 

درهم،)مقسم كالتالي:
(: ق�شي) لحلو  ابتسام  السيدة 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (70.000

للحصة).
(: ق�شي) لحلو  ابتسام  السيدة 
بقيمة) بالكامل  مدفوعة  (70.000

100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
ق�شي) لحلو  ابتسام  السيدة 
عنوانه)ا))اقامة مرينا بالنكا فيال رقم)
6)1)دار بوعزة))))7))الدار البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
ق�شي) لحلو  ابتسام  السيدة 
عنوانه)ا))اقامة مرينا بالنكا فيال رقم)
6)1)دار بوعزة))))7))الدار البيضاء)

الدار البيضاء
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)5 5 )8.

 (9I

LEADER FIN

AXE PACK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالروس« 
E« ال1ابق الثاني املكتب )1 الدار 
بيضاء، 0500)، الدار بيضاء املغرب
AXE PACK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
الضحى 1 إقامة الحمد بناية ورقم 
9 عين السبع - 0000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55(((5
 (6 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( أشت)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AXE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PACK
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

من الشركة هو:
التعبئة) مواد  وتسويق  إنتاج  (*

والتغليف.
*)استيراد وتصدير

املنتجات) غنواع  جميع  تسويق  (*
واملواد) (، الجاهزة غو نصف املصنعة)

الخام)،
وامللحقات) واللوازم  املعدات 
واملواد) والسلع  واآلالت  واملواد 

الغذائية من غي نوع.
والشراء) والتصدير  االستيراد  (*
الوطنية) والتجارة  والتأجير  والبيع 
والسمسرة) عام  بشكل  والدولية 
والعمولة والتمثيل والترانزيت بجميع)

غشكالها.
وتصدير) واستيراد  وبيع  شراء) (*
جميع األشياء)واألشياء)املعدة للبيع..

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بناية ورقم) الحمد  إقامة  (1 الضحى)
الدار البيضاء) (0000 (- 9)عين السبع)

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: السيد عبد الحق بنزعرية)

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).
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 500 (: العيناني) محمد  السيد 
حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

بنزعرية) الحق  عبد  السيد 
عنوانه)ا))الدار البيضاء)0000)الدار)

البيضاء)املغرب.
السيد محمد العيناني عنوانه)ا))
البيضاء) الدار  (0000 البيضاء) الدار 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد العيناني عنوانه)ا))
البيضاء) الدار  (0000 البيضاء) الدار 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
أشت)))0))تحت رقم) 17 )008.

  0I

ste(cofiguer(sarl

 STE TRANSPORTE
MULTDESTINO BCH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي3 شركة

ste(cofiguer(sarl
 av(guennad(tayeb 1 etage(n3
guercif ، 35100، guercif(maroc

 STE TRANSPORTE
MULTDESTINO BCH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ملك 

بوش1ي1ة طريق فاكا هوارة اوالد 
 GUERCIF (5100 - رحو جرسيف

MARROC
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

((71
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((0
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 TRANSPORTE MULTDESTINO

.BCH

-النقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

لحساب) للبضائع  والوطني  الدولي 

الغير.

-التصديرواالستيراد

ملك) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اوالد) هوارة  طريق فاكا  بوش1ي1ة 

 GUERCIF  (5100 (- رحو جرسيف)

.MARROC

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 ( 0 (: بوش1ي1ة) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 ((0 (: السيد لحسن بوش1ي1ة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 ((0 السيد الحسين بوش1ي1ة):)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

بوش1ي1ة) محمد  السيد 

فاكة) هجهوجات  دوار  عنوانه)ا))

جرسيف)5100))جرسيف املغرب.

بوش1ي1ة) لحسن  السيد 

فاكة) هجهوجات  دوار  عنوانه)ا))

جرسيف)5100))جرسيف املغرب.

بوش1ي1ة) الحسين  السيد 

ماناكور) (07680 اسبانيا) عنوانه)ا))

اسبانيا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

بوش1ي1ة) محمد  السيد 

فاكة) هجهوجات  دوار  عنوانه)ا))

جرسيف)5100))جرسيف املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف بتاريخ)10)أشت)

))0))تحت رقم)))0)/65)1.

  1I

STE GCC SARL

STE IGHISLUM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

STE GCC SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 1 ERE(ETAGE(AVE(MED(V
 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC
STE IGHISLUM SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ايت 

الصر�شي تغزوت تنغير - 5800  تنغير 
املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
989

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(0 يونيو) (0 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IGHISLUM SARL
-البناء) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

واالشغال املختلصة
-هندسة مدنية)

النجارة.
ايت) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الصر�شي تغزوت تنغير)-)5800 )تنغير)

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الرحمان) عبد  موالي  السيد 
 100 بقيمة) حصة  ((00 (: االدري�شي)

درهم للحصة).
  00 (: االدري�شي) فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 (00 (: لكارحي) حورية  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

االدري�شي) فاطمة  السيدة 
الصر�شي تغزوت) ايت  دوار  عنوانه)ا))

تنغير)5800 )تــنـغيــر املغرب.
السيدة حورية لكارحي عنوانه)ا))
تنغير) تغزوت  الصر�شي  ايت  دوار 

5800 )تنغير املغرب.
الرحمان) عبد  موالي  السيد 
االدري�شي عنوانه)ا))دوار ايت الصر�شي)

تغزوت تنغير)5800 )تنغير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
االدري�شي) فاطمة  السيدة 
الصر�شي تغزوت) ايت  دوار  عنوانه)ا))

تنغير)5800 )تنغير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) بتاريخ) 0) بتنغير  االبتدائية 

1)0))تحت رقم)01.
  (I

VERSIONCONSULTING

SOBAFER سوبفير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

VERSIONCONSULTING
إقامة اإلحسان عمارة ) شقة   

 RES AL IHSSANمبروكة مراكش
 IMM 3 APPT 4 MABROUKA

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SOBAFER سوبصير شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دور االد 
العضم لوتاوا الويدان مراكش - 

0000  مراكش املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

( 699
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((008 أشت) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

SOBAFER)سوبصير.
نجارة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

االملنيوم والخشب.
دور االد) (: عنوان املقر االجتماعي)
(- مراكش) الويدان  لوتاوا  العضم 

0000 )مراكش املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:)
 100 (: خالد) باعدي  ايت  السيد 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد ايت باعدي خالد عنوانه)ا))
الويدان) لوتاوا  العضم  االد  دور 

مراكش)0000 )مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ايت باعدي خالد عنوانه)ا))
الويدان) لوتاوا  العضم  االد  دور 

مراكش)0000 )مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (15 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

008))تحت رقم)7909).

  (I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

ALLINONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قصل التصصية

 ALI(OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
فندوق البريد 10) الرئيسية 
الرشيدية ، 000)5، الرشيدية 

املغرب
Allinone شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم   
شارع الزرق1وني تجزئة زوبيدة 
هبونة فصرو - 1000) فصرو 

املغرب.

قصل التصصية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.((75
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(( 1))مارس) املؤرخ في)
املسؤولية) ذات  شركة  (Allinone
 100.000 رغسمالها) مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم)
زوبيدة) تجزئة  الزرق1وني  شارع  ( 
هبونة فصرو)-)1000))فصرو املغرب)

نتيجة ألزمة شغل.
و عين:

السيد)ة))مبارك الحاج وعنوانه)ا))
املغرب) تنغير  (5( 5( تنغير) النيف 

كمصصي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
رقم)   وفي  ((0(( مارس) ((1 بتاريخ)
زوبيدة) تجزئة  الزرق1وني  شارع 

هبونة)-)1000))فصرو املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (15 االبتدائية بصصرو بتاريخ)

))0))تحت رقم)77).
   I

omri(compta(sarl(au

ADML TRAVAUX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قصل التصصية

omri(compta(sarl(au
 N°4 LOT(AL(MAGHREB(AL

JADID ، 92000، larache(maroc
 ADML TRAVAUX SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزئة 
املغرب الجديد رقم   قرب مسجد 
اللة خديجة - 000)9 العرائش 

املغرب.
قصل التصصية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 889

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر) ((0(( أشت) (1( في) املؤرخ 
 ADML TRAVAUX SARL AU حل)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

رغسمالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
اإلجتماعي تجزئة املغرب الجديد رقم)
 )قرب مسجد اللة خديجة)-)000)9 
اللشركة) نتيجة  املغرب  العرائش 

التحقق اي رقم معامالت).
و عين:

السيد)ة))عدبي ميلود وعنوانه)ا))
حي الوفاء)رقم)89)طابق االول اقامة)
املغرب) العرائش  (9(000 الوفاء)

كمصصي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
تجزئة) وفي  ((0(( أشت) (1( بتاريخ)
قرب مسجد) املغرب الجديد رقم) )
العرائش) (9(000 (- خديجة) اللة 

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش بتاريخ)16)أشت)

))0))تحت رقم)869.
  5I

ARENA BUSINESS

HOME PLUS SYSTEMS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ARENA BUSINESS
 IMM 38 AV(IDRISS(LAHRIZI

 N°32 CASABLANCA ، 20250،
casablanca(maroc

HOME PLUS SYSTEMS شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصصية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
9) شارع اللة الياقوت ال1ابق 

االول الشقة رقم 1 - 50)0) الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5(  65
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
))0))تقرر حل) املؤرخ في) 0)أشت)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 HOME PLUS الوحيد) الشريك 
 100.000 مبلغ رغسمالها) (SYSTEMS
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة)

9))شارع اللة الياقوت ال1ابق االول)
الشقة رقم)1 - 50)0))الدار البيضاء)
املغرب نتيجة ل):)انتهاء)الغاية الغرض)
التي قامت من غجله الشركة والتأكد)

من استحالة تحقيقه..
عمارة) ب  التصصية  مقر  حدد  و 
9))شارع اللة الياقوت ال1ابق االول)
الشقة رقم)1 - 50)0))الدار البيضاء)

املغرب.)
و عين:

السيد)ة))حسن رزوقي وعنوانه)ا))
رقم) (1( زنقة) الخ1اب  بن  حي عمر 
املغرب) البيضاء) الدار  ((05 0  8(

كمصصي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم))78 )8.
  6I

SOMANEX

بارا فارما�شي نرميد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

SOMANEX
)، شارع 9 بريزاش تقاطع شارع 
رحال املسكيني ، 0 01)، الدار 

البيضاء املغرب
بارا فارما�شي نرميد شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الزفزاف حي الوالء سيدي 
مومن - 0000) الدار البيضاء 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 8(095

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
))0))تم تعيين) املؤرخ في) 0)أشت)
مسير جديد للشركة السيد)ة))إمراس)

محمد كمسير وحيد
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تبعا إلقالة مسير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)51  )8.
  7I

موثق

FIRST LEGAL STEP - FLS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

موثق
 Ain(chock(casablanca(boulevard

 amgala(hay(ousra(immeuble
 209 appt 01 Ain(chock

 casablanca(boulevard(amgala
 hay(ousra(immeuble 209 appt
01، 20470، Casablanca(Maroc
FIRST(LEGAL(STEP - FLS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ليالس 
بوسكورة العمارة 09 رقم 8  

الدارالبيضاء - )718) بوسكورة 
الدارالبيضاء املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
550179

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) ((8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 FIRST (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.LEGAL STEP - FLS
جميع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
االستشارة،) االستشارات،) غنش1ة 
العقود،) فياأة  امللصات،) دراسة 
قانونية،) ملصات  وإعداد  مونتاج 
الوساطة) العقود،) وفياأة  تحرير 

والتحكيم،)وأيرها من األنش1ة
ليالس) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
  8 رقم) (09 العمارة) بوسكورة 
بوسكورة) ((718( (- الدارالبيضاء)

الدارالبيضاء)املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  0.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 ( 0 (: الشعباوي) السيدة اسماء)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 80 (: الشعباوي) حسناء) السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 80 (: الشعباوي) نزهة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

الشعباوي) اسماء) السيدة 

املدينة) (((9 كولف سيتي) عنوانه)ا))

الخضراء)بوسكورة النوافر))718) 

بوسكورة املغرب.

الشعباوي) حسناء) السيدة 

املجمع) (( األندل3) ديار  عنوانه)ا))

 (718( ))بوسكورة) 01)رقم) السكني)

بوسكورة املغرب.

السيدة نزهة الشعباوي عنوانه)ا))

الشقة) (5 ال1ابق) (( زاهية) إقامة 

العائلة) حي  لعلج  البشير  زنقة  ((51

 (0000 الدارالبيضاء) الصرنسية 

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الشعباوي) حسناء) السيدة 

املجمع) (( األندل3) ديار  عنوانه)ا))

 (718( ))بوسكورة) 01)رقم) السكني)

بوسكورة املغرب

السيدة نزهة الشعباوي عنوانه)ا))

الشقة) (5 ال1ابق) (( زاهية) إقامة 

العائلة) حي  لعلج  البشير  زنقة  ((51

 (0000 الدارالبيضاء) الصرنسية 

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)))0))تحت رقم) 161)8.

  8I

ائتمانية ماهر

)CODEKO( كوديكو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

ائتمانية ماهر
1 عمارة العبا�شي شارع عالل بن 
عبد هللا ، 6050)، ابن غحمد 

املغرب
كوديكو )CODEKO) شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الخير السصلي زنقة عقبة ابن نافيع 
رقم 01 ابن احمد - 6050) ابن 

احمد املغرب 
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11(9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)كوديكو)

.(CODEKO(
عمليات) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

االستيراد والتصدير
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الخير السصلي زنقة عقبة ابن نافيع)
ابن) ((6050 (- احمد) ابن  (01 رقم)

احمد املغرب).
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 700 (: املص1صى) كروم  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
00))حصة) (: السيدة بازي حنان)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد كروم املص1صى عنوانه)ا))
تجزئة الخير السصلي زنقة عقبة ابن)
نافيع رقم)01)ابن احمد)6050))ابن)

احمد املغرب).

عنوانه)ا)) حنان  بازي  السيدة 
تجزئة الخير السصلي زنقة عقبة ابن)
نافيع رقم)01)ابن احمد)6050))ابن)

احمد املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كروم املص1صى عنوانه)ا))
تجزئة الخير السصلي زنقة عقبة ابن)
نافيع رقم)01)ابن احمد)6050))ابن)

احمد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببن احمد بتاريخ)09)أشت)

))0))تحت رقم)))/)).
  9I

cabinet(idrissi

 STE YASSMINE MULTI
TRAV

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي3 شركة

cabinet(idrissi
 rue(abdelkrim(benjelloun ، 1(

30000، fes(maroc
 STE YASSMINE MULTI TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم بنجلون رقم )  ال1ابق 

السادس مكاتب اشرف - 0000) 
فاس املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7( (1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YASSMINE MULTI TRAV
غعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
املتعلقة) األعمال  جميع  (- مختلصة)
املدنية) والهندسة  البناء) بنشاط 
وت1وير) وإنشاء) املدن  وتخ1يط 
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تجارة وتسويق جميع) (- جميع املباني)
واملواد) واملواد  واملنتجات  املعدات 

املتعلقة بالغرض من الشركة..
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ال1ابق) ( ( عبد الكريم بنجلون رقم)
 (0000 (- اشرف) مكاتب  السادس 

فاس املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
: الدحماني) املجيد  عبد   السيد 
500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 500 (: السيد عبد الواحد بلقايد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
الدحماني) املجيد  عبد  السيد 
مكرر بلوك ا حي) ((5 رقم) عنوانه)ا))

زواأة العليا)0000))فاس املغرب.
بلقايد) الواحد  عبد  السيد 
عنوانه)ا))دوار الرزيكات واد الجديدة)

مكناس)50000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الدحماني) املجيد  عبد  السيد 
مكرر بلوك ا حي) ((5 رقم) عنوانه)ا))

زواأة العليا)0000))فاس املغرب
بلقايد) الواحد  عبد  السيد 
عنوانه)ا))دوار الرزيكات واد الجديدة)

مكناس)50000)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (0( بتاريخ) بصاس  التجارية 

))0))تحت رقم) 8)).

 50I

credible(consult

XTREME GARAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

credible(consult
 bd(emile(zola ، 20300، ((5

casablanca(maroc
XTREME GARAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي يعقوب 
املنصوراملن1قة الصناعية ، 0) 

شارع املجد - 0)101 الرباط املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1(7(05

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((0(( يوليوز) في) 1) املؤرخ 
تحت) للشركة  تابع  فرع  إنشاء)
 XTREME GARAGE التسمية)
ملك) (1 زنقة) (7-7A والكائن بالعنوان)
(- تجزئة ليسارين حي رسين) (( سعد)
0100))الدارالبيضاء)املغرب واملسير)
 SUSSET(Olivier((من طرف السيد)ة

. Bertrand(Joseph
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)1)8))8.
 51I

FIDORO MULTI-SERVICES

 SOULAIMAN STAIFA
SERVICES**SSS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي3 شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA(MAROC
 SOULAIMAN STAIFA

SERVICES**SSS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

السالم، الزنقة 67، الرقم  1، 
ال1ابق الثاني، الداخلة. - 000)7 

الداخلة املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(((01

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (08
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOULAIMAN STAIFA (:

.SERVICES**SSS
تحميل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
وتصريغ وتعبئة جميع غنواع األسماك..
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الرقم) 1،) (،67 الزنقة) السالم،)
 7(000 (- الداخلة.) الثاني،) ال1ابق 

الداخلة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: اف1يصى) فهد  السيد 
حصة بقيمة)100,00)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) اف1يصى  فهد  السيد 

خنيصرة))0  5)خنيصرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اف1يصى  فهد  السيد 

خنيصرة))0  5)خنيصرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم))1)1.
 5(I

cabinet(idrissi

STE FELINE CARS AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

cabinet(idrissi
 rue(abdelkrim(benjelloun ، 1(

30000، fes(maroc
STE FELINE CARS AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 117 
تجزئة السالم طريق فصرو - 0000) 

فاس املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6( 59
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم) ((0(( يوليوز) (18 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
»500.000)درهم«)غي من)»100.000 
عن) درهم«) (600.000« إلى) درهم«)
غو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (01 بتاريخ) بصاس  التجارية 

))0))تحت رقم)078 .

 5(I

LEADER FIN

PREMIUM LOGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالروس« 
E« ال1ابق الثاني املكتب )1 الدار 
بيضاء، 0500)، الدار بيضاء املغرب
PREMIUM LOGEMENT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 8 1 شارع 
باحماد ال1ابق 5 رقم 18 بلصدير - 

0000 الدار البيضاء املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.519(69

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم) ((0(( أشت) (01 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
من) غي  درهم«) ( .500.000«
»1.000.000)درهم«)إلى)»5.500.000 
مقافة) إجراء) (: طريق) عن  درهم«)
املقدار) املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
أشت)))0))تحت رقم)175 )008.

 5 I
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FIDUHOUSE

FES PARKING
تعيين غعضاء مجل3 اإلدارة

FIDUHOUSE
رقم 6 مكاتب طيبة زنقة أسان 
كنصاني ، 0000)، فاس املغرب

FES PARKING »شركة املساهمة«
 ESPACE :وعنوان مقرها االجتماعي
 RIAD(N° 22ETAGE 4 RUE(LALLA
 AICHA(HAY(HIPPODROME - -

.FES MAROC
»تعيين غعضاء مجل3 اإلدارة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.600(9

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)1))ماي)))0)

تقرر تعيين غعضاء)مجل3 اإلدارة)
خالل السنوات املالية التالية:)

(0(( -
األشخاص ال1بيعيون:)

السالم) عبد  البقالي  السيد)ة))
بصصته)ا))متصرف وعضو في مجل3)
االدارة والكائن عنوانه)ا))ب:)جماعة)

فاس اكدال)-)فاس املغرب
األشخاص املعنويون:)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (0( بتاريخ) بصاس  التجارية 

))0))تحت رقم)71)).

 55I

FIDUNION-MAROC

CONSORTIUM MAROCAIN
إعالن متعدد القرارات

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,((

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 CONSORTIUM MAROCAIN
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: دوار 
الكواسم، املن1قة الصناعية 

بوسكورة - - الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.((181

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)18)يوليوز)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تخصيض القيمة اإلسمية للحصص)
درهم عبر) (50 إلى) درهم  ( .000 من)
جديدة) حصة  (651.750 إنشاء)
ليصبح رغسمال الشركة مقسما إلى)
قيمتها) اجتماعية  حصة  (660.000

اإلسمية)50)درهما للحصة
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
حياتها) قيد  املسماة  الشريكة  وفاة 

باربارا بالوغ
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
املوافقة على توزيع حصص املتوفية)

املرحومة باربارا بالوغ على ورثتها
على) ينص  الذي  رقم) :) قرار 
مايلي:)إعادة فياأة وإعتماد النظام)

األسا�شي الجديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم).:)الذي ينص على مايلي:).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)0 6 )8.
 56I

SOCIETE JADALI PHARMA 

STE JADALI PHARMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

SOCIETE JADALI PHARMA
 MAKATIB(MADINA 3 ATLAS

FES ، 30000، FES(MAROC
STE JADALI PHARMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

رقم 1 بجانب مسجد اللة عائشة 
ام املؤمنين طريق عين الشقف - 

0000) فاس املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7( (9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JADALI PHARMA
أرض الشركة بإيجاز):)فيدلية

للمنتجات) والتسويق  الترويج 
الصيدالنية وشبه الصيدالنية

التصدير واإلستيراد
محل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عائشة) اللة  مسجد  بجانب  (1 رقم)
(- الشقف) عين  طريق  املؤمنين  ام 

0000))فاس املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1000 (: السيدة مريم رطل بناني)

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
بناني) رطل  مريم  السيدة 
عنوانه)ا))1 )تجزئة الياسمين إقامة)
إيموزار) طريق  (7 رقم) الصصصاف 

0000))فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
بناني) رطل  مريم  السيدة 
عنوانه)ا))1 )تجزئة الياسمين إقامة)
إيموزار) طريق  (7 رقم) الصصصاف 

0000))فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) بتاريخ) 0) بصاس  التجارية 

))0))تحت رقم)167 .
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HOCHE PARTNERS ACCOUNTING SERVICES

 HOCHE PARTNERS
ACCOUNTING SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

 HOCHE PARTNERS
ACCOUNTING SERVICES
 Bd. Allal(El(Fassi 13 rue .

 Mouslim(Residence(Boukar,
 ،3eme(etage, Apprt 16 ، 40000

مراكش املغرب
 HOCHE PARTNERS

ACCOUNTING SERVICES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 68) 
طابق االول حي الصناعي سدي 

أانم طريق اسصي - 0000  مراكش 
املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7 905
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((0(1 نونبر) ((( في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
 1(.000« غي من) درهم«) (19(.8(1«
عن) درهم«) ((05.8(1« إلى) درهم«)
غو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (16 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))0))تحت رقم)))86)1.
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فيرنر برو

فيرنر برو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة
فيرنر برو

01) زنقة مص1صى املعاني ال1ابق 
  مكتب رقم 19 الدارالبيضاء، 
50)0)، الدارالبيضاء املغرب

فيرنر برو شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 01) زنقة 
مص1صى املعاني ال1ابق   مكتب 

رقم 19 الدارالبيضاء 50)0) 
الدارالبيضاء املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55(009

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
فيرنر) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

برو.
استراد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

وبيع مواد سانتيرو الخشب.
 (01 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ال1ابق)   املعاني  مص1صى  زنقة 
 (0(50 19)الدارالبيضاء) مكتب رقم)

الدارالبيضاء)املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
50))حصة) (: السيد يحيى كاءوس)

بقيمة)5.000))درهم للحصة).
 750 (: زفاظ) املص1صى  السيد 
حصة بقيمة)75.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد املص1صى زفاظ عنوانه)ا))
كالصورنيا) ( 5 فلوريدارقم) تجزئة 
الدارالبيضاء) ((0((0 البيضاء)

املغرب.
السيد يحيى كاءوس عنوانه)ا)) 5 
شقة) الكبيرطابق) 0) عرفة  تجزئة 
الدارالبيضاء) ((001( املعاريف) (08

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لعبوقي بوشعيب عنوانه)ا))
لساسصة اقامة قصبة االمين العليا)
 (0(((  17 شقة) (7 عمارة) (( ج)

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم))81))8.
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HOCHE PARTNERS ACCOUNTING SERVICES

 HOCHE PARTNERS
ACCOUNTING SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

 HOCHE PARTNERS

ACCOUNTING SERVICES
 Bd. Allal(El(Fassi 13 rue .

 Mouslim(Residence(Boukar,
 ،3eme(etage, Apprt 16 ، 40000

مراكش املغرب
 HOCHE PARTNERS

ACCOUNTING SERVICES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي رقم 68) 
طابق االول حي الصناعي سدي أانم 

طريق اسصي - 0000  مراكش .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7 905

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) ((0(1 نونبر) ((( املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (16 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))0))تحت رقم)))86)1.
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HOCHE PARTNERS ACCOUNTING SERVICES

 HOCHE PARTNERS
ACCOUNTING SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

 HOCHE PARTNERS
ACCOUNTING SERVICES
 Bd. Allal(El(Fassi 13 rue .

 Mouslim(Residence(Boukar,
 ،3eme(etage, Apprt 16 ، 40000

مراكش املغرب
 HOCHE PARTNERS

ACCOUNTING SERVICES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 68) 
طابق االول حي الصناعي سدي 

أانم طريق اسصي - 0000  مراكش 
املغرب.

تصويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7 905

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(1 نونبر) ((( في) املؤرخ 

املصادقة على):

احمد مكوري) )ة)) تصويت السيد)

 17 غفل) من  اجتماعية  حصة  (17

 ALAIN )ة)) السيد) لصائدة  حصة 

HEINZ)بتاريخ))))نونبر)1)0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

أشت) (16 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))0))تحت رقم)))86)1.
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بامليراس البو

بامليراس البو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

بامليراس البو

 BD LA RESISTANCE 1 7

 RESIDENCE(AFA(ETG 2 APPT

 22 147 BD(LA(RESISTANCE

 RESIDENCE(AFA(ETG 2 APPT

 22، 20330، CASABLANCA

MAROC

بامليراس البو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 1 شارع 

املقاومة إقامة افا ال1ابق ) رقم )) 

الدارالبيضاء 0))0) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55(155

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((8

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)بامليراس)

البو.

استراد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

وبيع مواد سانتير.

عنوان املقر االجتماعي):)7 1)شارع)
 (( ))رقم) املقاومة إقامة افا ال1ابق)
الدارالبيضاء) ((0((0 الدارالبيضاء)

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
50))حصة) (: السيد يحيى كاءوس)

بقيمة)5.000))درهم للحصة).
 750 (: زفاظ) املص1صى  السيد 
حصة بقيمة)75.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد املص1صى زفاظ عنوانه)ا))
كالصورنيا) ( 5 فلوريدارقم) تجزئة 
الدارالبيضاء) ((0150 البيضاء)

املغرب.
السيد يحيى كاءوس عنوانه)ا)) 5 
شقة) الكبيرطابق) 0) عرفة  تجزئة 
الدارالبيضاء) ((0(70 املعاريف) (08

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابوسالمة هشام عنوانه)ا))
رقم) ((( زنقة) الخ1اب  بن  حي عمر 
الدارالبيضاء) ((0((0 البيضاء) ((9

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم) )0 )8.
 6(I

cabinet(idrissi

STE DISTRICOS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

cabinet(idrissi
 rue(abdelkrim(benjelloun ، 1(

30000، fes(maroc
STE DISTRICOS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ق1عة 

ياقوتة رقم   اكدال الدكارات ملعب 
الخيل - 0000) فاس املغرب.

رفع رغسمال الشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.(78 9

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((0(( أشت) ((9 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
»500.000)درهم«)غي من)»500.000 
عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
غو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) بتاريخ) 0) بصاس  التجارية 

))0))تحت رقم)6 1 .

 6(I

ريدكوم

ADAMSOUF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

ريدكوم
10 زنقة عقبة بن نافع برشيد ، 

6100)، برشيد املغرب
ADAMSOUF شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي )1 شارع 

محمد الخام3 تجزئة اليسر ال1ابق 
) على اليسار - 6100) برشيد 

املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1695(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (08
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ADAMSOUF
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عامة.

)1)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
محمد الخام3 تجزئة اليسر ال1ابق)
برشيد) ((6100 (- اليسار) على  ((

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: الصايجي) سصيان  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد سصيان الصايجي عنوانه)ا))
دوار املوانيك الساحل)6100))برشيد)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سصيان الصايجي عنوانه)ا))
دوار املوانيك الساحل)6100))برشيد)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (15 بتاريخ) ببرشيد  االبتدائية 

))0))تحت رقم))81.
 6 I

BELGA CONSULTING

GEATRADEV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

BELGA CONSULTING
 IMM 65 RUE(LONDRES(APT
 N°5 OCEAN ، 10000، RABAT

maroc
GEATRADEV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي سكتور 
)) إقامة مسك الليل العمارة )) 
الشقة 5 زنقة الصبير حي الرياض - 

10100 الرباط املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1617 9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GEATRADEV
أرض الشركة بإيجاز):)بيع ال1اقة)

املنتجة،
غعمال البناء)املتنوعة)

وتوفير) املتجددة  ال1اقات  تعزيز 
ال1اقة،

تنظيف وبستنة املباني الخافة غو)
العامة)؛)

املساحات) وت1وير  تصميم 
الخضراء.

للهندسة) الترابية  األعمال  جميع 
املدنية والهيدروليكا واألنابيب من

مدرج امل1ار والرفف والعالمات)
والجسور واملسارات)؛

ق1ع) وتوزيع  واستيراد  شراء)
ومستلزمات) واإلكسسوارات  الغيار 

السيارات؛.
سكتور) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 (( العمارة) الليل  مسك  إقامة  (((
(- زنقة الصبير حي الرياض) (5 الشقة)

10100)الرباط املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
العلمي) محمد  سيدي  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
العلمي) محمد  سيدي  السيد 
مسك) إقامة  ((( سكتور) عنوانه)ا))
حي) (5 الشقة) ((( العمارة) الليل 

الرياض)10100)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
العلمي) محمد  سيدي  السيد 
مسك) إقامة  ((( سكتور) عنوانه)ا))

حي) (5 الشقة) ((( العمارة) الليل 

الرياض)10100)الرباط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((5 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))0))تحت رقم))659)1 .

 65I

CHAOUER CONSEIL

MALAYA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

CHAOUER CONSEIL

 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II(N°11 ، 90000، TANGER

MAROC

MALAYA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

الناضور اقامة برج االفيل ال1ابق 

الثاني رقم )) - 90000 طنجة 

اململكة املغربية

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(9599

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((9

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MALAYA TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البضائع عبر ال1رقات لحساب الغير
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الناضور اقامة برج االفيل ال1ابق)

طنجة) (90000  -  (( رقم) الثاني 

اململكة املغربية.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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الل1يف) عبد  الشرعي  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (500 (:

للحصة.
 500 (: بشرى) العتماني  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
الل1يف) عبد  الشرعي  السيد 
عنوانه)ا))حي الكلسة الحايلة)000 ) 

تاونات اململكة املغربية.
السيدة العتماني بشرى عنوانه)ا))
االفيل) برج  اقامة  الناضور  زنقة 
ال1ابق الثاني رقم))) 90000)طنجة)

اململكةةاملغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الل1يف) عبد  الشرعي  السيد 
عنوانه)ا))حي الكلسة الحايلة)000 ) 

تاونات اململكة املغربية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (08 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)88)56).
 66I

CHAOUER CONSEIL

SAE SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CHAOUER CONSEIL
 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II(N°11 ، 90000، TANGER
MAROC

SAE SERVICE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
موالي إسماعيل  1إقامة موالي 

إسماعيل ال1ابق )رقم 9 - 90000 
طنجة اململكة املغربية.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.66(7(
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في) 0)يوليوز)))0))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
إسماعيل) 1إقامة) موالي  شارع  («

 9 )رقم) ال1ابق) إسماعيل  موالي 
املغربية«) اململكة  طنجة  (90000  -
توسعة تجزئة املغرب) (178 »رقم) إلى)
اململكة) القني1رة  (1 000 (- العربي)

املغربية«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) بالقني1رة  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم) 8))9.
 67I

YOUNESS BENMOUSSA

HTPK SERVICE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي النهضة ) رقم )7 تيصلت، 

Tiflet(Maroc ،15 00
HTPK SERVICE SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 
زنقة محمد القري وزنقة انوال 

إقامة املنار عمارة ب املكتب رقم ) 
القني1رة 000 1 القني1رة املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66(91

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (((
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 HTPK (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. SERVICE SARL AU
نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
البضائع)/)االشغال املختلصة او البناء.
عنوان املقر االجتماعي):)زاوية زنقة)
محمد القري وزنقة انوال إقامة املنار)
القني1رة) (( رقم) املكتب  ب  عمارة 

000 1)القني1رة املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: توفيق) احيزون  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

السيد احيزون توفيق عنوانه)ا))
تيصلت) (9050 رقم) (9 م) الرشاد  حي 

00 15)تيصلت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احيزون توفيق عنوانه)ا))
تيصلت) (9050 رقم) (9 م) الرشاد  حي 

00 15)تيصلت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) بالقني1رة  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)00))9.
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Juristes-Conseils(Partners(SARL

 ARRAHA RESSOURCE
HOSPITALITY - ARH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي3 شركة

Juristes-Conseils(Partners(SARL
 RUE(OUMAIMA(SAYEH - (0
 ETAGE 3-Q.RACINE 20 RUE

OUMAIMA(SAYEH - ETAGE 3-Q.
 RACINE، 20100، CASABLANCA

MAROC
 ARRAHA RESSOURCE

HOSPITALITY - ARH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع 
زنقة موزار وشارع انصا اقامة لوبتي 
بارادي ال1ابق 7 - 0100) الدار 

البيضاء املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55(8 7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 ARRAHA RESSOURCE (:

.HOSPITALITY - ARH

نشاط) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

مصروشة) الضيافة  أرف  تأجير 

الخدمات) كافة  وتوفير  باملقابل 

الندوات،) تنظيم  بها،) املتعلقة 

استغالل املواقع السياحية القروية)

غو) فندق  تسييرغي  ايجار  أيرها،) غو 

م1عم او أيره،.

تقاطع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
لوبتي) اقامة  انصا  زنقة موزار وشارع 

الدار) ((0100  -  7 ال1ابق) بارادي 

البيضاء)املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
العلوي) يوسف  موالي  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (990 (:

للحصة.

السيدة يسرى العلوي):)10)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
العلوي) يوسف  موالي  السيد 
 75 رقم) الشاطئ  مونيكا  عنوانه)ا))

8800))املحمدية املغرب.

السيدة يسرى العلوي عنوانه)ا))

 (8800  75 رقم) الشاطئ  مونيكا 

املحمدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
العلوي) يوسف  موالي  السيد 
 75 رقم) الشاطئ  مونيكا  عنوانه)ا))

8800))املحمدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)555 )8.

 69I



16305 الجريدة الرسميةعدد)1)57 - ))فصر)   1 )1))غأس31)))0)) 

YG ET ASSOCIES

IMAD IMPEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

YG ET ASSOCIES
165 شارع عبد املومن 

العمارة B ال1ابق ) ، 0000)، 
CASABLANCA MAROC

IMAD IMPEX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
و عنوان مقرها االجتماعي 5  شارع 
عبد القادر املصتقر ، ال1ابق الثاني 

، شقة رقم  0 - 00)0) الدار 
البيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(858 5
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)7))يوليوز)))0))تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)861 )8.
 70I

fiduciaire(amaali(sarl(ائتمانية امعلي ش.م.م

ATLANTIC SEA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

 fiduciaire ائتمانية امعلي ش.م.م
amaali(sarl

رقم 1) ال1ابق االول شارع االمام 
البخاري ايراك بواركان اكادير ، 

0 800، اكادير املغرب
ATLANTIC SEA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 6 
شارع موالي يوسف تمديد اك3 حي 

النهضة - 80050 اكادير املغرب 

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5( 7(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((6

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ATLANTIC SEA

أرض الشركة بإيجاز):)مقهى.

 6 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع موالي يوسف تمديد اك3 حي)

النهضة)-)80050)اكادير املغرب).

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: فرح) الورزازي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) فرح  الورزازي  السيد 

0))اقامة اسالن حي) 8))شقة) عمارة)

املحمدي)80080)غكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) فرح  الورزازي  السيد 

0))اقامة اسالن حي) 8))شقة) عمارة)

املحمدي)80080)اكادير املغرب

الورزازي حمزة عنوانه)ا)) السيد 

حي املقاومة شارع موالي عبد هللا رقم)

6  5000 )ورزازات املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (1( بتاريخ) باكادير  التجارية 

))0))تحت رقم))11800.
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DRY IMPORT

BIO & ECO SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

Bio & Eco(Solutions
تجزئة 76 املن1قة الصناعية 

CFCIM، غوالد فالح ، )718)، 
الدارالبيضاء املغرب

BIO & ECO(SOLUTIONS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
 ،CFCIM 76 املن1قة الصناعية

غوالد فالح - )718) الدارالبيضاء 
املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(87(8(
العام) الجمع  بمقت�شى 
أشت) (09 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) رغسمال  رفع  تم  ((0((
درهم«) ( .600.000« قدره) بمبلغ 
إلى) درهم«) (5. 00.000« من) غي 
(: طريق) عن  درهم«) (10.000.000«

تقديم حصص نقدية غو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)685 )8.
 7(I

ETUDE ME LAMRANI

STÉ SCHOOL NERD PRIVÉ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

Etude(Me(LAMRANI
 FES(Rue(Abdelkrim(Benjelloun

 Espace(Marina(Bureau 12 ،
0000)، فاس املغرب

sté(School(nerd(Privé شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي فاس 
الزهور 1 شارع ابو ظبي رقم ) - 

0000) فاس املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7(1((

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( فبراير) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 sté (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.School(nerd(Privé

تكوينات) (: أرض الشركة بإيجاز)

الدعم) حصص  وتقديم  مهنية 

واملراجعة للتالميذ وال1لبة.

فاس) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 -  ( رقم) ظبي  ابو  شارع  (1 الزهور)

0000))فاس املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 60.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 (: الرويصي) الساهلي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

00))حصة) (: السيد احمد زيدان)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

السيد الساهلي الرويصي عنوانه)ا))
 55 رقم) بلوك) ) النسيم  حي  فاس 

املسيرة)0000))فاس املغرب.

عنوانه)ا)) زيدان  احمد  السيد 

طريق) الوفاء) ) تجزئة  (108 فاس)

فصرو)0000))فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الساهلي الرويصي عنوانه)ا))
 55 رقم) بلوك) ) النسيم  حي  فاس 

املسيرة)0000))فاس املغرب

عنوانه)ا)) زيدان  احمد  السيد 

طريق) الوفاء) ) تجزئة  (108 فاس)

فصرو)0000))فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

غبريل) (05 بتاريخ) بصاس  التجارية 

))0))تحت رقم))181.

 7(I
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AZHAR AGRI

 ANOUAR ALIMENTS DE
BETAIL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي3 شركة
ANOUAR ALIMENTS DE BETAIL
مركز الصميعة تاهلة ، 00)5)، تازة 

املغرب
 ANOUAR ALIMENTS DE BETAIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 
الصميعة - 00)5) تاهلة املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65 1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( مارس) (((
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.ANOUAR ALIMENTS DE BETAIL
أرض الشركة بإيجاز):)-)التجارة

واالدوات) املنتجات  تجارة  (-
الصالحية

-)االشغال العامة والبناء.
مركز) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الصميعة)-)00)5))تاهلة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد بوكرين بوأور):)100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بوأور  بوكرين  السيد 
دوار الصميعة)00)5))تاهلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بوأور  بوكرين  السيد 

دوار الصميعة)00)5))تاهلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتازة بتاريخ)-)تحت رقم)-.
 7 I

CAM

 Y2A TRANSPORT ET
LOGISTIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي3 شركة

CAM
 BD LA RESISTANCE (71

 MOHAMMEDIA
 MOHAMMEDIA، 28830،
MOHAMMEDIA MAROC

 Y(A TRANSPORT ET
LOGISTIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 71) 
الزنقة 17 الحسنية 1 - 8810) 

املحمدية املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(1( 7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Y(A (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.TRANSPORT ET LOGISTIQUE

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
البضائع نيابة عن الغير

النقل الوطني والدولي.
 (71 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 (8810  -  1 الحسنية) (17 الزنقة)

املحمدية املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: الهامي) عادل  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الهامي  عادل  السيد 
م) كاليا  اقامة  الثاني  الحسن  شارع 
 (8810  (1 عمارة ب شقة) (11 س)

املحمدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الهامي  عادل  السيد 
م) كاليا  اقامة  الثاني  الحسن  شارع 
 (8810  (1 عمارة ب شقة) (11 س)

املحمدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) باملحمدية  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)))16.
 75I

mcmj(entreprise

A.N.I EXTRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

mcmj(entreprise
 lot(mourouj(rte(sidi(yahya 1 

oujda ، 0، oujda(maroc
A.N.I EXTRA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصصية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
اللوز رقم   شقه 195 وجده - 

 mohemed1984@gmail.com
وجدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(6899
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
))0))تقرر حل) 05)أشت) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
A.N.I EXTRA)مبلغ) الشريك الوحيد)
وعنوان) درهم  (60.000 رغسمالها)
مقرها اإلجتماعي حي اللوز رقم) )شقه)
mohemed1984@ (- وجده) (195

وجدة املغرب نتيجة ل) (gmail.com
السبب هو فعوبه املنافسه وقله) (:

الصصقات العموميه.
حي) ب  التصصية  مقر  حدد  و 
(- وجده) (195 شقه) رقم) ) اللوز 
 mohemed1984@gmail.com

وجدة املغرب.)
و عين:

لعوج) القادر  عبد  السيد)ة))
وعنوانه)ا))حي اللوز رقم) )شقه)195 
وجده)60000)وجدة املغرب كمصصي)

)ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
:)حي اللوز رقم)   املتعلقة بالتصصية)

شقه)195)وجده
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (1( بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))0))تحت رقم) 1)1.
 76I

MOUSSAOUI HAJJI

ERDIBLOUK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
ERDIBLOUK شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصصية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

العبادلة املعاضيد ع ص ز غرفود - 
00))5 غرفود املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1 5 7
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في)15)يوليوز)))0))تقرر حل)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
ERDIBLOUK)مبلغ) الشريك الوحيد)
وعنوان) درهم  (100.000 رغسمالها)
العبادلة) قصر  اإلجتماعي  مقرها 
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 5((00 (- غرفود) ز  ص  ع  املعاضيد 
غرفود املغرب نتيجة ل):)غزمة مالية.

قصر) ب  التصصية  مقر  حدد  و 
(- غرفود) ز  املعاضيد ع ص  العبادلة 

00))5)غرفود املغرب.)
و عين:

بلوك) ايت  خالد  السيد)ة))
ز) ص  ع  العبادلة  قصر  وعنوانه)ا))
غرفود)00))5)ارفود املغرب كمصصي)

)ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)771.
 77I

MOUSSAOUI HAJJI

MIDIBIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
MIDIBIL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصصية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
ارزيقات جماعة ع ص ز غرفود - 

00))5 غرفود املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1(619

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((0(( يوليوز) (15 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
 100.000 رغسمالها) مبلغ  (MIDIBIL
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر)
(- غرفود) ز  ص  ع  جماعة  ارزيقات 
00))5)غرفود املغرب نتيجة ل):)غزمة)

مالية.
قصر) ب  التصصية  مقر  وحدد 
(- غرفود) ز  ص  ع  جماعة  ارزيقات 

00))5)غرفود املغرب.)

و عين:
السيد)ة))نبيل ارزيقي وعنوانه)ا))
قصر ارزيقات ع ص ز غرفود)00))5 

ارفود املغرب كمصصي))ة))للشركة.
حميدي) عبدالغني  السيد)ة))
غرفود) الجديد  الحي  وعنوانه)ا))
)ة)) كمصصي) املغرب  غرفود  (5((00

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم))77.
 78I

PROGRESS MANAGEMENT

AMSOMER TECHNOLOGY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

PROGRESS MANAGEMENT
 RUE(BEN(RADI(SLAUI(ETG 3 91
 APPT 20 BELEVEDERE ، 20300،

CASABLANCA MAROC
 AMSOMER TECHNOLOGY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
لخاليف حد سوالم - )0 6) الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1 995

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم) ((0(1 غبريل) (05 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
»900.000)درهم«)غي من)»100.000 
درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
مقافة مع ديون) إجراء) (: عن طريق)

الشركة املحددة املقدار واملستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غبريل) ((7 بتاريخ) ببرشيد  االبتدائية 

1)0))تحت رقم)1)0)/551.
 79I

CHAOUER CONSEIL

BN OUASIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CHAOUER CONSEIL
 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II(N°11 ، 90000، TANGER
MAROC

BN OUASIS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 0)) 

مجمع العرفان GH 32 عمارة 0)) 
ال1ابق الرابع رقم 67 - 90000 

طنجة اململكة املغربية.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.511(9

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم تحويل) ((0(( ماي) (1( املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
)) GH)عمارة) »0)))مجمع العرفان)
0)))ال1ابق الرابع رقم)67 - 90000 
»املجمع) إلى) طنجة اململكة املغربية«)
الحسني املجمع السكني النور ااش1ر)
 90000 -  170 GH 10)رقز) ))عمارة)

طنجة اململكة املغربية«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (1( بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)0)7 5).
 80I

موثقة

ESPACE DE REVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

األستاذة سعاد الشباب
موثقة

إقامة) الثاني،) الحسن  شارع  (5(
زازية،)مكتب رقم)9-8)القني1رة

املسؤولية**) محدودة  شركة 
ESPACE DE REVE** S.A.R.L

)درهم)100.000,00)رغس مالها)
املقر االجتماعي):)موالي بوسلهام،)
طريق) ((8 رقم) االر�شي  ال1ابق 

الشاطئ))0) 1 

 ESPACE DE REVE** S.A.R.L 
حل شركة

-)بمقت�شى محضر تلقته األستاذة)
بالقني1رة,) موثقة  الشباب,) سعاد 

بتاريخ)))0)/0/06).
)تم اتخاذ القرارات التالية:

-)التش1يب على السجل التجاري)
(** شركة) حل  بعد  (،(5165 رقم)

.ESPACE DE REVE** S.A.R.L
للشركة) كمصصي  تعيين  تم  (-
الحامل) رشيد،) بوعاللة  السيد 
رقم) الوطنية  التعريف  لب1اقة 
رقم) السصر  وجواز  (،FC8561
أاية) الى  فالح  (،HO0((15107
الجنسية،) مغربي  (،16/10/(0((
وذلك) (((/10/1971 بتاريخ) املزداد 

طول مدة التصصية.
التجاري) بالسجل  التسجيل  تم 
بسوق) االبتدائية  املحكمة  لدى 
األربعاء)الغرب تحت عدد)))0)/55  

بتاريخ)))0)/19/07 . 
قصد النشر.

 81I

FLASH ECONOMIE

MZY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

MZY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رغسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي :الدار البيضاء-
مارينا مركز األعمال كريس1ال ) 
شارع سيدي محمد بن عبد هللا 

ال1ابق االر�شي ب 06
الرمز البريدي: 0100)

رقم التقييد في السجل التجاري: 
 99771

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
قرر) ((0(( يوليوز) (01 في) املؤرخ 

الشريك الوحيد للشركة
للشركة) االجتماعي  املقر  -تحويل 
من الدار البيضاء-مارينا مركز األعمال)
))شارع سيدي محمد بن) كريس1ال)
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عبد هللا ال1ابق االر�شي ب)06)الرمز)
املاس) تجزئة  الى  ((0100 البريدي)
عمارة) اشراق  مركز  مشروع  اخضر 

16)مكتب رقم)18)الدارالبيضاء
النظام) من  الصصل) ) -تعديل 

األسا�شي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت))0))تحت رقم)))8 )8 .
 8(I

BUSINESS CENTRE CHELALLATE

 TRAVAUX AGRICOLES
FELLAH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي3 شركة

 BUSINESS CENTRE
CHELALLATE

 CITE OUED EL MAKHAZEN
 RESID(AYOUB(IMM(B(N° 36
 AIN(HARROUDA(KM 17،
 28630، MOHAMMEDIA

MAROC
 TRAVAUX AGRICOLES FELLAH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة 

التقدم )GH-17 ال1ابق التاني 
سيدي البرنو�شي 0000) الدار 

البيضاء املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55(707

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.TRAVAUX AGRICOLES FELLAH

مختلف) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
االعمال)-)السقي الزراعي.

عنوان املقر االجتماعي):)مجموعة)
التاني) ال1ابق  (GH(-17 التقدم)
الدار) ((0000 البرنو�شي) سيدي 

البيضاء)املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عصام فالح):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد عصام فالح عنوانه)ا))حي)
رقم) املنصورالذهبي  شارع  سماعلة 

11 6000))س1ات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عصام فالح عنوانه)ا))حي)
رقم) املنصورالذهبي  شارع  سماعلة 

11 6000))س1ات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)7198).
 8(I

FLASH ECONOMIE

NH EXPERTISE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

NH EXPERTISE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي )8 زاوية 

زنقة سمية وشارع عبد املومن 
اقامة شهرزاد ) ال1ابق 7 رقم )) - 

0000) الدار البيضاء املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 55(677
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 NH (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EXPERTISE
أرض الشركة بإيجاز):)-)الهندسة)

الصناعية والدراسات التقنية
من) الحماية  غنظمة  تنسيق  (-

الحرائق والسالمة من الحرائق)؛
في) والتحكم  والتصتيش  الخبرة  (-

املنشآت الصناعية.
-)إدارة الجودة والصيانة..

)8)زاوية) (: عنوان املقر االجتماعي)
زنقة سمية وشارع عبد املومن اقامة)
شهرزاد)))ال1ابق)7)رقم))) - 0000) 

الدار البيضاء)املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 (: السيد عبد الكريم اعناني)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
اعناني) الكريم  عبد  السيد 
زنقة عبد هللا راجيع) (111 عنوانه)ا))
البيضاء) الدار  ((0000 املعاريف)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
اعناني) الكريم  عبد  السيد 
زنقة عبد هللا راجيع) (111 عنوانه)ا))
البيضاء) الدار  ((0000 املعاريف)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم))718).
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FLASH ECONOMIE

MALBAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

MALBAT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 71) 
زنقة 17 حسنية 1 شارع املقاومة - 

8810) املحمدية املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(1((9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MALBAT
-تجارة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
وبيع جميع) واستيراد وتصدير وشراء)

املنتجات واملواد
وشراء) وتجارة  وتصدير  -استيراد 
املتعلقة) العنافر  جميع  وتوزيع 
العامة) واألشغال  البناء) بق1اع 
وجميع املنتجات التي من املحتمل غن)

تعزز الغرض املؤس�شي للشركة
-)جميع األعمال املتنوعة..

عنوان املقر االجتماعي):)رقم)71) 
(- شارع املقاومة) (1 حسنية) (17 زنقة)

8810))املحمدية املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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 1.000 (: السيد عبد القادر املاللي)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

السيد عبد القادر املاللي عنوانه)ا))
العوامرة) وقيادة  جماعة  برأة  دوار 
املحمدية) ((8810 الكبير) القصر 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد القادر املاللي عنوانه)ا))
العوامرة) وقيادة  جماعة  برأة  دوار 
املحمدية) ((8810 الكبير) القصر 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) باملحمدية  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم) 160.
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CAGES

MARE IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

CAGES
 ANGLE(RUE(IFNI & RABIAA 97
 EL(ADAOUIA 1ER(ETAGEN(N°2،
20500، CASABLANCA(MAROC

MARE IMMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  شارع 
الزرق1وني ال1ابق ) الشقة 6 - 

0050) الدار البيضاء املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55((87
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) ((9
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MARE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.IMMO

(: بإيجاز) الشركة  أرض 
.PROMOTION IMMOBILIERE

6 )شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 -  6 الشقة) (( ال1ابق) الزرق1وني 

0050))الدار البيضاء)املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) (: السيد بدر خوادري)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد يون3 االموي):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
 07 السيد بدر خوادري عنوانه)ا))
 (5000 الرياض) املسجد حي  تجزئة 

خريبكة املغرب.
عنوانه)ا)) االموي  يون3  السيد 
 (5000 الرياض) حي  (( بلوك) (586

خريبكة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 07 السيد بدر خوادري عنوانه)ا))
 (5000 الرياض) املسجد حي  تجزئة 

خريبكة املغرب
عنوانه)ا)) االموي  يون3  السيد 
 (5000 الرياض) حي  (( بلوك) (586

خريبكة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)8 1 )8.
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VERSIONCONSULTING

TOP NEGOCE SARL طوب 
نكوس

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي3 شركة

VERSIONCONSULTING
إقامة اإلحسان عمارة ) شقة   

 RES AL IHSSANمبروكة مراكش
 IMM 3 APPT 4 MABROUKA

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

TOP NEGOCE SARL طوب نكوس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

االفاق ) رقم77  سعادة - 0000  
مراكش املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(8(19

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TOP (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

NEGOCE SARL)طوب نكوس).
الت1وير) (: بإيجاز) أرض الشركة 

العقاري.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
  0000 (- سعادة) رقم77 ) (( االفاق)

مراكش املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد املقدم مهدي):)750)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 (50 (: الداودي خديجة) السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) مهدي  املقدم  السيد 
سعادة) رقم77 ) (( االفاق) تجزئة 

0000 )مراكش املغرب.
خديجة) الداودي  السيدة 
رقم77   (( االفاق) تجزئة  عنوانه)ا))

سعادة)0000 )مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ايت عدي عنوانه)ا))تجزئة)
  0000 اسكجور) 1رقم)0)) الخليل)

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (15 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))0))تحت رقم)8579)1.
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ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

 NEGOCE ACHOURI
 TRANSPORT ET

LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- )77 
فندوق البريد رقم 6 1، 000)7، 

الداخلة املغرب
 NEGOCE ACHOURI

 TRANSPORT ET LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

العركوب رقم 01- )77 - 000)7 
الداخلة املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(((1(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (10
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 NEGOCE ACHOURI (:
.TRANSPORT ET LOGISTIQUE

نقل) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 
البضائع لحساب الغير.

-)النقل العام الخاص لألشخاص؛
-)النقل املحلي والدولي.

-)وكيل الشحن.
-النقل واللوجستيك.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 7(000  - رقم) )01-77  العركوب 

الداخلة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

(: السيد عبد الرحمان بوسروف)
1.000)حصة بقيمة)100.000)درهم)

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
بوسروف) الرحمان  عبد  السيد 
 1( رقم) الفارج  تجزئة  عنوانه)ا))
 7(000 البيضاء) النوافر  بوسكورة 

الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
بوسروف) الرحمان  عبد  السيد 
 1( رقم) الفارج  تجزئة  عنوانه)ا))
 7(000 البيضاء) النوافر  بوسكورة 

الداخلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 
أشت)))0))تحت رقم)))0)/)))1.
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fiduciaire(belfisc

JAD-HAS TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

fiduciaire(belfisc
6)1 شارع عين الشيخ ، 5050)، 

ابي الجعد املغرب
JAD-HAS TRANSPORT شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصصية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي )1 تجزئة 
لبليدية - 5060) ابي الجعد اململكة 

املغربية.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(((

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((0(( يوليوز) ((6 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
مبلغ) (JAD-HAS TRANSPORT
وعنوان) درهم  ((0.000 رغسمالها)
تجزئة لبليدية) (1( مقرها اإلجتماعي)
- 5060))ابي الجعد اململكة املغربية)

نتيجة ل):)عدم اشتغال الشركة.

و حدد مقر التصصية ب))1)تجزئة)
ابي الجعد اململكة) ((5060 (- لبليدية)

املغربية.)
و عين:

الحساك) العزيز  عبد  السيد)ة))
الشكران) قيادة  مركز  وعنوانه)ا))
املغربية) اململكة  الجعد  ابي  ((5060

كمصصي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) الجعد  بابي  االبتدائية 
أشت)))0))تحت رقم)))0)/0).
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DATA COMPTA

 SOCIETE TANGEROISE
 DES EQUIPEMENTS DE

PROCESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

DATA COMPTA
 RUE(DE(LA(LIBERTE 54 ETAGE

 3 N° 13 BP 2253 ، 90000،
TANGER MAROC

 SOCIETE TANGEROISE DES
 EQUIPEMENTS DE PROCESS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  6، شارع 

القدس، ال1ابق الثالث رقم 5 - 
90000 طنجة املغرب.

تصويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6(157
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) ((0(( يوليوز) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):
شوقي) عمر  )ة)) السيد) تصويت 
 (00 حصة اجتماعية من غفل) (50
حصة لصائدة السيد))ة))عبد الرحيم)

الخدير بتاريخ)19)يوليوز)))0).
جناتي) غناس  )ة)) السيد) تصويت 
 (00 حصة اجتماعية من غفل) (50
حصة لصائدة السيد))ة))عبد الرحيم)

الخدير بتاريخ)19)يوليوز)))0).

البكوري) عزيز  )ة)) تصويت السيد)
 (00 حصة اجتماعية من غفل) (50
حصة لصائدة السيد))ة))عبد الرحيم)

الخدير بتاريخ)19)يوليوز)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أشت) (16 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)56610).
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DATA COMPTA

 SOCIETE TANGEROISE
 DES EQUIPEMENTS DE

PROCESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

DATA COMPTA
 RUE(DE(LA(LIBERTE 54 ETAGE

 3 N° 13 BP 2253 ، 90000،
TANGER MAROC

 SOCIETE TANGEROISE DES
 EQUIPEMENTS DE PROCESS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  6، شارع 

القدس ، ال1ابق الثالث رقم 5 - 
90000 طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6(157
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
))0))تم تعيين) 19)يوليوز) املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

الخدير عبد الرحيم كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (16 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)56610).
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FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

ماستورينغ بيزنيس أرت
إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL   
 AOUAM(ROCHES(NOIRES ،

20290، CASABLANCA(MAROC

ماستورينغ بيزني3 غرت »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة رقم 
)5)1، املن1قة الصناعية سابينو، 
طابق غر�شي، نوافر الدارالبيضاء - 

6100) الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 66995

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)06)أشت)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 (000 )ة))مريز سعيد) تصويت السيد)
 (000 غفل) من  اجتماعية  حصة 
بوهوش) )ة)) السيد) لصائدة  حصة 

عبدهللا بتاريخ)06)أشت)))0). 
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
استقالة السيد مريز سعيد من مهامه)

كمسير للشركة)
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
املوافقة على السيد بوهوش عبدهللا)

كشريك جديد للشركة
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
إلتزام الشركة بتوقيع السيد بوهوش)

عبدهللا
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

توزيع الحصص النقدية
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

رغسمال الشركة
على) ينص  الذي  (:(6 رقم) بند 

مايلي:)تسيير الشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم))81 )8.
 9(I

HAYTAM CONSEIL

L BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

HAYTAM CONSEIL
 Lotissement(Loubna 1  5
 Magasin 2 Sidi(Maârouf ،
20280، Casablanca(Maroc
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L BUSINESS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
سومية عمارة )8 ال1ابق التاني 
شقة رقم   حي پامليي - 0 )0) 

الدارالبيضاء املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55(8((
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 L (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BUSINESS
وكالة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
إلى) والنقل  اإلدارية  االستشارات 

الخارج)
وكالة التدريب

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
التاني) ال1ابق  (8( عمارة) سومية 
 (0( 0 (- پامليي) حي  رقم) ) شقة 

الدارالبيضاء)املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: الحلوي) عائشة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
(: الصصاح) الرحيم  عبد  السيد 
500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيدة عائشة الحلوي عنوانه)ا))
 1( شقة) ( ( عمارة) زينب  تجزئة 
االلصة))0)0))الدارالبيضاء)املغرب.

الصصاح) الرحيم  عبد  السيد 
االلصة) (177 رقم) (6( زنقة) عنوانه)ا))

)0)0))الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة عائشة الحلوي عنوانه)ا))
 1( شقة) ( ( عمارة) زينب  تجزئة 

االلصة))0)0))الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم))81 )8.

 9(I

STE EL-ATYQY CONSULTATION

LA MAISON DES SAVOIRS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

STE EL-ATYQY CONSULTATION
 CENTRE LALLA MIMOUNA
 SK EL ARBAA DU GHARB

 CENTRE LALLA MIMOUNA SK
 EL(ARBAA(DU(GHARB، 14152،

SOUK LARBAA MAROC
 LA MAISON DES SAVOIRS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الجديد 
رقم 1)) سوق اربعاء الغرب - 

)15 1 سوق اربعاء الغرب املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(7675

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( ماي) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAISON DES SAVOIRS
مركز) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

لغات.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الجديد رقم)1)))سوق اربعاء)الغرب)
- )15 1)سوق اربعاء)الغرب املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: محمد) كميرة  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

السيد كميرة محمد عنوانه)ا))حي)
7))سوق اربعاء)الغرب) الجديد رقم)

)15 1)سوق اربعاء)الغرب املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كميرة محمد عنوانه)ا))حي)
7))سوق اربعاء)الغرب) الجديد رقم)

)15 1)سوق اربعاء)الغرب املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
الغرب) االربعاء) بسوق  االبتدائية 
بتاريخ)5))ماي)))0))تحت رقم)68).
 9 I

CAF MAROC

MEDLANTIC TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
MEDLANTIC TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة واد 
زيز رقم 0) اقامة كاس1يا ال1ابق 
الثاني رقم 10 - 90000 طنجة 

املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(9789

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (10
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEDLANTIC TRANS
النقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الوطني والدولي للبضائع.
زنقة واد) (: عنوان املقر االجتماعي)
ال1ابق) كاس1يا  اقامة  ((0 رقم) زيز 
طنجة) (90000  -  10 رقم) الثاني 

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: مصباحي) غحمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد غحمد مصباحي عنوانه)ا))
تجزئة السعادة زنقة أابة) (( برانص)
معمورة رقم)) 90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد غحمد مصباحي عنوانه)ا))
تجزئة السعادة زنقة أابة) (( برانص)
معمورة رقم)) 90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (15 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم) 5659).
 95I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

FLEET SEAFOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم ) ال1ابق 
األول ت1وان ، 000)9، ت1وان 

املغرب
FLEET SEAFOOD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 
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الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

معركة غنوال رقم 16 ال1ابق األر�شي 
رقم ) ت1وان - 000)9 ت1وان 

املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
((017

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 FLEET (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. SEAFOOD
وسيط) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
وتصدير) واستيراد  بالجملة  التجارة 
واملأكوالت) األسماك  فئات  جميع 

البحرية..
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
معركة غنوال رقم)16)ال1ابق األر�شي)
ت1وان) (9(000 (- ت1وان) (( رقم)

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: بنسرأين) بالل  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بنسرأين  بالل  السيد 
جكاعة) الساحل  مركز  الحمام  دوار 
املخازن) واد  دائرة  الساحل  وقيادة 

العرائش)000)9)العرائش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بنسرأين  بالل  السيد 
جكاعة) الساحل  مركز  الحمام  دوار 
املخازن) واد  دائرة  الساحل  وقيادة 

العرائش)000)9)العرائش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (05 االبتدائية بت1وان بتاريخ)

))0))تحت رقم)1706.
 96I

مكتب الرياني للمحاسبة

STE MY SOIN SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

مكتب الرياني للمحاسبة
شارع محمد داود رقم0)) ت1وان ، 

0 0)9، ت1وان املغرب
STE MY SOIN SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي )  س 
املن1قة الصناعية 000)9 ت1وان. - 

000)9 ت1وان املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(8575

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم تحويل) ((0(( ماي) ((0 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 9(000 س املن1قة الصناعية) ( («
ت1وان.)-)000)9)ت1وان املغرب«)إلى)
))رقم) »املحل بال1ابق األر�شي بلوك)
09)والية سنتر مرج خالل عين ملول)

ت1وان)-)000)9)ت1وان املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (16 بتاريخ) بت1وان  االبتدائية 

))0))تحت رقم)1758.
 97I

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI 

 LES COLONNES
D’HERCULE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قصل التصصية

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI
 av. Abou(Bakr(Arrazi(n°8 ،

90000، Tanger(MAROC
 LES COLONNES D’HERCULE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع ازرو 

داررقم 15 جامع مقرع - 90000 

طنجة املغرب.

قصل التصصية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.106  1

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

))0))تقرر حل) 08)أشت) املؤرخ في)

 LES COLONNES D’HERCULE

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)

وعنوان) درهم  (100.000 رغسمالها)

مقرها اإلجتماعي شارع ازرو داررقم)

طنجة) (90000 (- مقرع) جامع  (15

املغرب نتيجة لعدم تحقيق ارباح.

و عين:

 RAYMOND PIERRE السيد)ة))

وعنوانه)ا)) (BELLET CHARLES

 5RUE DU VIEUX CHATEAU

 0(600 COYOLLES 0(600

)ة)) كمصصي) (COYOLLES FRANCE

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

شارع) وفي  ((0(( أشت) (08 بتاريخ)

ازرو داررقم)15)جامع مقرع)-)90000 

طنجة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (16 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)56606).

 98I

FIDUCIAIRE ZERROUKI

G7 MTRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

FIDUCIAIRE ZERROUKI

 (6RUE DE CASABLANCA APT.(

 BP 577 OUJDA(PRINCIPALE،

60000، OUJDA(MAROC

G7 MTRANS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

العمراني حي القديم زنقة ) رقم 1 

بني ادرار - 50)60 وجدة املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(98((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 G7 (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MTRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

النقل البري) البضائع لحساب الغير-)

الدولي.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

العمراني حي القديم زنقة)))رقم)1)بني)

ادرار)-)50)60)وجدة املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: ميمون) بنعربية  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

السيد بنعربية ميمون عنوانه)ا))

وجدة) (60(50 حي السوق بني ادرار)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بنعربية ميمون عنوانه)ا))

وجدة) (60(50 حي السوق بني ادرار)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (15 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))0))تحت رقم)0))1.

 99I
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BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

M E TRAV

إعالن متعدد القرارات

 BOUKRAA CONSULTATION

JURIDIQUE

حي الصتح ساحة النيل رقم 60 

العيون ، 70000، العيون املغرب

M E TRAV »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 10 

شارع التماية حي القسم الداخلة - - 

الداخلة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.((( 5

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)09)أشت)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تقرر تاسي3 شركة ذات املسؤولية)

الوحيد) الشريك  ذات  املحدودة 

 (0(( بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب 

االجتماعي:) النشاط  (،09 غأس31)

رغسمال:) املتعددة.) البناء) اشغال 

 1000 إلى) قـسم  درهم  (100000,00

حصة من فـئـة)100,00)درهم

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

الشريك الوحيد السيد:)منصور اللب)

(OD5((18(

بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

التسيير والتوقيع:)يعهدان إلى السيد:)

)OD5((18))ملدة أير) منصور اللب)

محدودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)0 )1.

500I

FUDICAIRE ISMAILI

 SOCIETE EL AASLI POUR LE
TOURISME SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي3 شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك ) رقم 07 السمارة 
ES-SMARA MAROC ،7(000 ،
 SOCIETE EL AASLI POUR LE

TOURISME SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوحدة بلوك ف رقم 618 مكرر 
السمارة - 000)7 السمارة املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(7 9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((1
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE EL AASLI POUR LE

.TOURISME SARL AU
مخيم) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

سياحي وفندق
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
مكرر) (618 رقم) ف  بلوك  الوحدة 

السمارة)-)000)7)السمارة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: شريف) لخليصة  السيد 
درهم) (100.000 بقيمة) حصة 

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

السيد لخليصة شريف عنوانه)ا))
السمارة) (10 زنصة سيدي الزين رقم)

000)7)السمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لخليصة شريف عنوانه)ا))
السمارة) (10 زنصة سيدي الزين رقم)

000)7)السمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسمارة بتاريخ) 0)أشت)

))0))تحت رقم)))0)/1 1.

501I

MGT CONSULTING

 CENTRE D’AUTOMOBILE
AZHARI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي3 شركة

MGT CONSULTING
 JNANE(ERRAHMA(GRP 4
 IMMB 3 APPT 6 ERAGE 2
 CASABLANCA ، 20200،
CASABLANCA MAROC

 CENTRE D’AUTOMOBILE
AZHARI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 5  زنقة 
عبد القادر مصتكار ال1ابق الثاني 
شقة   - 00)0) البيضاء املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55(8(7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 CENTRE D’AUTOMOBILE

. AZHARI
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

غجزاء)السيارات.

زنقة) ( 5 (: عنوان املقر االجتماعي)
الثاني) ال1ابق  مصتكار  القادر  عبد 

شقة)  - 00)0))البيضاء)املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
00))حصة) (: السيد شوقي غحمد)

بقيمة)100)درهم للحصة).
  00 (: عالل) لحسن  بابا  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 (00 (: سصيان) اللوزي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
 (0 السيد شوقي غحمد عنوانه)ا))
زنقة غحمد إبن سعيد طابق) )شقة)

9 00)0))البيضاء)املغرب.
اللوزي سصيان عنوانه)ا)) السيد 
األلصة) ( 5 رقم) زنقة) 6) (1 األزهاري)

00)0))البيضاء)املغرب.
السيد بابا لحسن عالل عنوانه)ا))
األلصة) (10 رقم) (66 زنقة) (1 األزهاري)

00)0))البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 (0 السيد شوقي غحمد عنوانه)ا))
زنقة غحمد إبن سعيد طابق) )شقة)

9 00)0))البيضاء)املغرب
اللوزي سصيان عنوانه)ا)) السيد 
األلصة) ( 5 رقم) زنقة) 6) (1 األزهاري)

00)0))البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)816 )8 .
50(I

bucof

MONBAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

bucof
 bd(med 6 centre(irac(imm(f2 (9
 appt(n 4 ، 42000، casablanca

maroc
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MONBAT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصصية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  شارع 

الزرق1وني ال1ابق ) شقة رقم 
6 الدار البيضاء - 8810) الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(7 (81

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) ((0(( غبريل) (01 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
مبلغ) (MONBAT الوحيد) الشريك 
وعنوان) درهم  (100.000 رغسمالها)
مقرها اإلجتماعي)6 )شارع الزرق1وني)
ال1ابق)))شقة رقم)6)الدار البيضاء)-)
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) ((8810

ل):)حل الشركة وتوقيف النشاط)
6 )شارع) وحدد مقر التصصية ب)
 6 رقم) شقة  (( ال1ابق) الزرق1وني 
الدار البيضاء)-)8810))الدار البيضاء)

املغرب.)
و عين:

الواحد) عبد  سصير  السيد)ة))
بلوك) 1  النصر  تجزئة  وعنوانه)ا))
رقم) ))اوالد فالح النوافر البيضاء)
املغرب) البيضاء) الدار  ((718(

كمصصي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي)))0))تحت رقم)96)))8.
50(I

ائتمانية فر�شي فاطمة

MYANS-GROUPE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

ائتمانية فر�شي فاطمة
شارع الزرق1وني بلوك ب رقم 16 
مديونة ، 90 0)، مديونة املغرب

 MYANS-GROUPE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 
اللة ياقوت ملتقى مص1صى املعاني 
ال1ابق الثاني رقم )6 مركز رياض 
الدارالبيضاء - 000) الدارالبيضاء 

املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55(9(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (10
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MYANS-GROUPE SARL AU
منعش) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عقاري.
61)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
املعاني) ياقوت ملتقى مص1صى  اللة 
رياض) مركز  (6( رقم) الثاني  ال1ابق 
الدارالبيضاء) ((000 (- الدارالبيضاء)

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
العربي) بن  عبدالنعيم  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 (:

للحصة).
(: العربي) بن  عبدالنعيم  السيد 

1000)بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
العربي) بن  عبدالنعيم  السيد 
 1(9 رقم) السالم  تجزئة  عنوانه)ا))
 (9 90 مديونة) السصلي  ال1ابق 

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

العربي) بن  عبدالنعيم  السيد 

 1(9 رقم) السالم  تجزئة  عنوانه)ا))

 (9 90 مديونة) السصلي  ال1ابق 

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)958 )8.

50 I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE ZAYAD TRANS SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بلوك ) رقم 07 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،7(000 ،

 STE ZAYAD TRANS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الحسني زنقة العبيدي ولد حميم 
رقم 65 مكرر السمارة - 000)7 

السمارة املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(751

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (01

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZAYAD TRANS SARL AU

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البضائع للغير الوطني والدولي.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الحسني زنقة العبيدي ولد حميم رقم)
000)7)السمارة) 65)مكرر السمارة)-)

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد زياد لخضر):)1.000)حصة)

بقيمة)100.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد زياد لخضر عنوانه)ا))زنقة)
العبيدي ولد حميم رقم)65)السمارة)

000)7)السمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد زياد لخضر عنوانه)ا))زنقة)
العبيدي ولد حميم رقم)65)السمارة)

000)7)السمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسمارة بتاريخ) 0)أشت)

))0))تحت رقم)))0)/) 1.

505I

ZIT SERVICE SARL

ZIT SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

ZIT SERVICE SARL
حي بوشان دمنات حي بوشان 
دمنات، 00)))، دمنات املغرب

ZIT SERVICE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي بوشان 
حي بوشان دمنات 00))) دمنات 

املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 (0
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((0
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ZIT (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SERVICE
(: بإيجاز) الشركة  أرض 
 TRANSFERT DE FONDS ET

.TRANSFERT DE MONNAIE
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 (((00 دمنات) بوشان  حي  بوشان 

دمنات املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (1 (: ووال) حنان  السيدة 

بقيمة)100.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيدة حنان ووال عنوانه)ا))حي)
اكنان دمنات)00))))دمنات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة حنان ووال عنوانه)ا))حي)
اكنان دمنات)00))))دمنات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (0( بتاريخ) بازيالل  االبتدائية 
.(5(RC N 5175(0))تحت رقم((

506I

BUSINESS AUDITAX

ACM IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI(CHERIF(B(N17 ، 90010،
TANGER MAROC

ACM IMMOBILIER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 شارع 
يوسف بن تاشصين ال1ابق ) رقم 

-) - 90000 طنجة املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(9711
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (( 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ACM (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.IMMOBILIER
االنعاش) (: أرض الشركة بإيجاز)

العقاري
كراء)فضاءات مهنية وفناعية

االجتماعية) املقرات  توطين 
للشركات دراسة

لشركات) النصح  تقديم  (
ومستتمرين اجانب

تقديم خدمات بصصة عامة.
شارع) (5 (: عنوان املقر االجتماعي)
يوسف بن تاشصين ال1ابق)))رقم)-) 

- 90000)طنجة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
:) )))حصة) السيد عمور غحمد)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 ((( (: عدنان) حمي1ي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 ((( (: السيد عبد الجليل محمد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد عمور غحمد عنوانه)ا))حي)
ت1وان) (9(000 عمور) فيال  كالليين 

املغرب.
السيد حمي1ي عدنان عنوانه)ا))
 (1 عمارة) (( رياض االندل3 قصبة)
 10000 حي الرياض) (15 الشقة رقم)

الرباط املغرب.
محمد) الجليل  عبد  السيد 
العزيز) عبد  موالي  شارع  عنوانه)ا))
 90000  7 ال1ابق) عمران  اقامة 

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حمي1ي عدنان عنوانه)ا))
 (1 عمارة) (( رياض االندل3 قصبة)
 10000 حي الرياض) (15 الشقة رقم)

الرباط املغرب
محمد) الجليل  عبد  السيد 
العزيز) عبد  موالي  شارع  عنوانه)ا))
 90000  7 ال1ابق) عمران  اقامة 

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (11 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)98 56).
507I

N(M CONSEIL-SARL

TRANSANAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

N(M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
ETAGE(N 4 ، 62000، الناضور 

املغرب
TRANSANAD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

طنجة رقم 85 - 000)6 الناضور 
املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(  71

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANSANAD
النقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
لحساب) للبضائع  والدولي  الوطني 

الغير
االستيراد والتصدير.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الناضور) (6(000  -  85 رقم) طنجة 

املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: املرابط) الحسين  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد ابو القاسم االشعري):)500 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

السيد الحسين املرابط عنوانه)ا))
الناضور) احدادا  السبت  دوار كدية 

000)6)الناضور املغرب.
االشعري) القاسم  ابو  السيد 
طركونة) (( (05 اسبانيا) عنوانه)ا))

اسبانيا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسين املرابط عنوانه)ا))
الناضور) احدادا  السبت  دوار كدية 

000)6)الناضور املغرب
االشعري) القاسم  ابو  السيد 
طركونة) (( (05 اسبانيا) عنوانه)ا))

اسبانيا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)01)أشت)

))0))تحت رقم)6 9)
508I

BUREAU NAJAH

SAHARA HALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تصويت حصص

BUREAU NAJAH
شارع األمير موالي عبد هللا رقم 17 
العيون ، 70000، العيون املغرب
SAHARA HALL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الراحة رقم 155 العيون - 70000 

العيون املغرب.
تصويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. ((6(9
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بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(( أشت) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):
اسماعيل) )ة)) السيد) تصويت 
1.000)حصة اجتماعية من) حربيلي)
غفل)1.000)حصة لصائدة السيد))ة))
سميرة حزير بتاريخ)16)أشت)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
17)أشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

))0))تحت رقم)5 5).
509I

BUREAU NAJAH

SAHARA HALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

BUREAU NAJAH
شارع األمير موالي عبد هللا رقم 17 
العيون ، 70000، العيون املغرب
SAHARA HALL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الراحة رقم 155 العيون - 70000 

العيون املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. ((6(9

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
))0))تم تعيين) 16)أشت) املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة))حزير)

سميرة كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
17)أشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

))0))تحت رقم)5 5).
510I

IBTI DOM

SALHIMEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قصل التصصية

IBTI DOM
 N° 8 2EME(ÉTAGE(RÉSIDENCE
 BOUBCHER BD MOHAMMED

V ، 63300، BERKANE املغرب

SALHIMEX شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 9) زنقة 
بكاي الهبيل حي الحسني - 00))6 

بركان املغرب.
قصل التصصية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.68(7

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
1)0))تقرر حل) 08)فبراير) املؤرخ في)
املسؤولية) ذات  شركة  (SALHIMEX
 10.000 رغسمالها) مبلغ  املحدودة 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
الحسني) حي  الهبيل  بكاي  زنقة  ((9
نتيجة) املغرب  بركان  (6((00  -
قائمة) من  الشركة  على  للتش1يب 
السجل التجاري للمحكمةاالبتدائية)
العمل) عن  التوقف  نتيجة  ببركان 

والتصصية النهائية.
وعين:

بنصغير) ادري3  السيد)ة))
البي1ا) حي  العيون  زنقة  وعنوانه)ا))
00))6)تاوريرت املغرب كمصصي))ة))

للشركة.
وقد تم انعقاد الجمعية الختامية)
9))زنقة) 1)0))وفي) 08)فبراير) بتاريخ)
 60(00 (- الحسني) حي  الهبيل  بكاي 

بركان املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) بتاريخ) 0) ببركان  االبتدائية 

))0))تحت رقم)6)).
511I

FINANCES.NET

 TECHNOLOGY 
 LEADERSHIP AND MEDIA

INSTITUTE
إعالن متعدد القرارات

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI(TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

 TECHNOLOGY LEADERSHIP 
AND MEDIA INSTITUTE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: الرباط ، 

10106 ، حي الرياض ، زنقة العنابية 
، رقم ) - 10000 الرباط املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1 001(
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)07)يونيو)))0)
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
فادق الجمع العام أير العادي على)
 8 ( بيع السيد غسامة علمي مروني)
حصة اجتماعية))لصالح السيد زهير)
اجتماعية)) حصة  و))8) الخدي�شي 
لصالح السيد محسن الخدي�شي و)8 
حصة اجتماعية))لصالح السيد مراد)

لقباقبي.
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
علمي) غسامة  السيد  استقالة  بعد 
ركة)

َ
للش كمسير  وظيصته  من  مروني 

قرر الجمع العام تعيين السيد زهير)
ركة لصترة)

َ
الخدي�شي مسيرا وحيدا للش

أير محددة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
الذي) و15:) و7) و6) (1 رقم) بند 
ينص على مايلي:)الشركاء)وراس املال)

والتسيير)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) بتاريخ) 0) بالرباط  التجارية 

))0))تحت رقم)6117)1.
51(I

FINANCES.NET

BAYASSUR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI(TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

BAYASSUR SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
العبادي بريكة شارع موالي الحسن 
االول رقم 8 1 ال1ابق السصلي تمارة 

- 000)1 تمارة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.115675

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تحويل) ((0(( ماي) (06 املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

موالي) شارع  بريكة  العبادي  »حي 

ال1ابق) (1 8 رقم) االول  الحسن 

السصلي تمارة)-)000)1)تمارة املغرب«)

غبي) إقامة  عمارة17) (01 »محل) إلى)

هريرة شارع الحسن االول حي وادي)

الذهب تمارة)-)000)1)تمارة املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (08 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))0))تحت رقم))8)6)1.

51(I

FAJR OUALILI

فجر وليلي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

FAJR OUALILI

 QU(AIN(RJAL(D(NR 21 MY

 DRISS(ZERHOUNE ، 50000،

MY DRISS ZERHOUNE MAROC

فجر وليلي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي عين 

الرجال زنقة د رقم 1) موالي ادري3 

زرهون مكناس - 50000 موالي 

ادري3 زرهون املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

567(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( غبريل) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
فجر) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

وليلي.
نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

االشخاص نيابة عن االخرين.
حي عين) (: عنوان املقر االجتماعي)
الرجال زنقة د رقم)1))موالي ادري3)
موالي) (50000 (- مكناس) زرهون 

ادري3 زرهون املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: امللولي) ادري3  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) امللولي  ادري3  السيد 
حي عين الرجال زنقة د رقم)1))موالي)
ادري3 زرهون مكناس)50000)موالي)

ادري3 زرهون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) امللولي  ادري3  السيد 
حي عين الرجال زنقة د رقم)1))موالي)
ادري3 زرهون مكناس)50000)موالي)

ادري3 زرهون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (15 التجارية بمكناس بتاريخ)

))0))تحت رقم)666).
51 I

FINANCES.NET

HOUSE LINE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI(TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

HOUSE LINE SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
اب1ال عمارة 17 شقة )1 غكدال 

الرباط. - 10000 الرباط املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(6(17

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) ((018 ماي) (07 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 1( شقة) (17 عمارة) اب1ال  »شارع 
الرباط) (10000 (- الرباط.) غكدال 
 15 عمارة) »محل) 9) إلى) املغرب«)
الرحمة) حي  غ  كلثوم) )) غم  إقامة 

تبريكت سال)-)11000)سال املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((6 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

))0))تحت رقم))))9).
515I

FINANCES.NET

 MASSAR AL OULOUM
PRIVE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI(TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

 MASSAR AL OULOUM PRIVE
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

التيسير عمارة 7) شقة ) لعيايدة 
سال - 11000 سال املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1(6891
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في))))فبراير)))0))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 ( شقة) ((7 عمارة) التيسير  »تجزئة 
سال املغرب«) (11000 (- لعيايدة سال)
تجزئة) ((61-(6(  (59- رقم) (« إلى)
الخير مرس الخير تمارة)-)000)1)تمارة)

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((8 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

))0))تحت رقم))861.
516I

FIDUCIAIRE(AJBARI(sarl

FUTUREROC 
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE(AJBARI(sarl
AV. PRINCE(HERITIER.N° 200.
 ETAGE 2.APPT. N° 8 ، 90020،

TANGER MAROC
 FUTUREROC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

بتهوفن، إقامة مكاتب ليونور، طابق 
) ،مكتب رقم 8) - 90000 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.1(1189

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)7))يونيو)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
املصادقة على تصويت السيد) مايلي:)
للب1اقة) )الحامل  بوندا) محمد 
الوطنية للتعريف رقم)R(88508))ما)
50حصة اجتماعية بقيمة) مجموعه)
100)درهم للحصة الواحدة،)لصائدة)
)الحامل) شاه) حسين  إجاز  السيد 
 .( KA(0167T(لب1اقة التسجيل رقم
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
تحويل الشكل القانوني للشركة من)
شركة ذات مسؤولية محدودة بتعدد)
مسؤولية) ذات  شركة  إلى  الشركاء)

محدودة بشريك وحيد.
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
السيد) املسيرين  آستقالة  قبول 
للب1اقة) )الحامل  بوندا) محمد 
 (R(88508 رقم) للتعريف  الوطنية 
)الحامل) شاه) حسين  إجاز  والسيد 
 (KA(0167T لب1اقة التسجيل رقم)

من التسيير مع إبراء)الذمة.
على) ينص  الذي  رقم) :) قرار 
حسين) إجاز  السيد  تعيين  مايلي:)
)الحامل لب1اقة التسجيل رقم) شاه)
للشركة) كمسير وحيد  ((KA(0167T
جميع) تخويله  مع  محددة  أير  ملدة 

السلط.

قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  اإلجتماعي  املقر  تحويل 
ب1نجة) الكائن  السابق  العنوان 
إقامة مكاتب ليونور،) شارع بتهوفن،)
إلى العنوان) (،(8 طابق)،)مكتب رقم)
الجديد الكائن ب1نجة،)تجزئة الخير)
)،)إقامة آدم،)طابق))،)شقة رقم)7.

قرار رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
من) معينة  نسخة  على  املصادقة 

القانون األسا�شي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
الذي ينص) الشكل:) (: (1 بند رقم)
ذات) هي شركة  الشركة  مايلي:) على 
وحيد،) بشريك  محدودة  مسؤولية 
القوانين) تحكمها  سوف  والتي 
وال سيما القانون) واألحكام السارية،)
واملستكمل) املعدل  (( -10 رقم)
والصيغ املعدلة) (5-96 بالقانون رقم)
عن) الصادر  (8(-99 رقم) بالقانون 
 (0 الصادر في) (1-99-((8 ظهير رقم)
واملكمل) املعدل  (،1999 ديسمبر)
1 - الصادر في) ((1-05 بالقانون رقم)
واللوائح السارية وكذلك) (.0(-(006
والشركة) الحالية.) القوانين  بموجب 

جارية في حالة تعدد الشركاء.
بند رقم) ):املقر:)الذي ينص على)
ب1نجة،) الشركة  مقر  حدد  مايلي:)
تجزئة الخير))،)إقامة آدم،)طابق))،)
7.)يمكن نقله داخل نص3) شقة رقم)
وبقرار جماعي) تسييري  بقرار  املدينة 
اإلستثنائي) العام  الجمع  يتخذه 
الى) املقر  تحويل  حالة  في  للشركاء)

مدينة غخرى.
الذي) :املساهمات:) (6 رقم) بند 
الوحيد) الشريك  مايلي:) على  ينص 
قدم) شاه،) حسين  إجاز  السيد 
)مبلغ عشرة غالف درهم)

ً
للشركة نقدا
.(10.000(

الذي) إدارة الشركة:) (:16 بند رقم)
الشركة) تسير  مايلي:) على  ينص 
من) مجموعة  غو  شخص  طرف  من 
من) املختارين  الذاتيين  األشخاص 
بالقانون) خارجهم  غو  الشركاء) بين 
األسا�شي غو بقرار عادي للشركاء.)ولقد)
نصسه،) تعيين  الوحيد  الشريك  قرر 

كمسير وحيد مع عدم تحديد املدة.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (11 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 
من السجل) (8 5( تحت رقم) ((0((

الترتيبي.
517I

وين إكسبير

AMAZONES PRESSE
إعالن متعدد القرارات

وين إكسبير
5) زنقة عبد الكريم الديوري الدار 
البيضاء، 0100)، الدار البيضاء 

املغرب
AMAZONES PRESSE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 56 زنقة 

الصورات اقامة سناء ال1ابق ) 
مكتب 7) - 0))0) الدارالبيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.1070(9

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)07)يونيو)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
الحصص) بيع  املصادقة على  مايلي:)
بن) امينة  السيدة  بين  االجتماعية 
جافين) سعيد  السيد  لصائدة  كيران 
الحصص) بيع  على  املصادقة  (-
بن) امينة  السيدة  بين  االجتماعية 
جافين) سعيد  السيد  لصائدة  كيران 
الحصص) بيع  على  املصادقة  (-
وسيلة) السيدة  بين  االجتماعية 
(- ديدي لصائدة السيد سعيد جافين)
السيدة نسمة ديدي) استقالة وابراء)
وابراء) استقالة  (- للشركة) كمسيرة 
كمسيرة) كيران  بن  امينة  السيدة 
للشركة)-)تعيين السيد سعيد جافين)
تحويل الشركة الى) (- كمسير للشركة)
مع) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك واحد).
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
التعديالت املتعلقة بالنظام االسا�شي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) )  البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)))0))تحت رقم)))90)8.

518I

شركة ابهوش للخدمات

M2M TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تصويت حصص

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي ال1ابق 
االول رقم  0 العيون ، 70010، 

العيون املغرب
M(M TRANSPORT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

مدينة 5) مارس رقم 0 10 مكرر - 
70000 العيون املغرب.

تصويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(1589
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(( أشت) (0( في) املؤرخ 

املصادقة على):
الحسين انجار) )ة)) تصويت السيد)
غفل) من  اجتماعية  حصة  (1.000
)ة)) السيد) لصائدة  حصة  (1.000
أشت) (0( بتاريخ) ديالل  ابراهيم 

.(0((
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
17)أشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

))0))تحت رقم)))0)/556).

519I

شركة ابهوش للخدمات

FLARGY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي ال1ابق 
االول رقم  0 العيون ، 70010، 

العيون املغرب

FLARGY شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 
الوحدة الش1ر الثاني بلوك I زنقة 
الصراولة رقم 1 6 شقة رقم )0 - 

70000 العيون املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 (68(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (10
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FLARGY
مختلف) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
والتجارة) البناء.التجارة  غشغال 
البناء. معدات  وبيع  العامة.شراء)
وال1رق) املباني  تشييد  املائي.) العزل 
العامة. واألشغال  املدنية  الهندسة 
الصنية).) األعمال  بناء) اآلبار،) حصر  ((
بناء)وفيانة ال1رق وطرق االتصاالت)
الصحي) والصرف  املياه  وشبكات 
غشغال) (. املتنوعة) والشبكات 
(، تشغيل) (، تشجير) )إعادة  الغابات)
الحراسة). (، املمرات) وفيانة  فتح 
)غعمال) الصالحية) األعمال  جميع 
مياه) الصحي،) )الصرف  الشبكات)
الكهربائية).نقل) التركيبات  الشرب،)
البضائع لحساب الغير.النقل الوطني)
بيع وافالح االجهزة) والدولي.االثاث،)
بيع) املكاتب.) واتاث  االلكترونية 
وفيانة وإفالح املعدات الكهربائية.
تهيئة وفيانة املباني.)غشغال الكهرباء)
غنواعها.) بجميع  والنجارة  والسباكة 
تجهيز وتركيب األجهزة التقنية.)وكالة)
االتصال واألحداث واإلعالم.)استيراد)
وتصدير جميع غنواع املواد غو املنتجات)
بيع) املصدر.العقاقير.) تحديد  دون 

مواد البناء)والبالط.............

مدينة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
زنقة) (I بلوك) الثاني  الش1ر  الوحدة 
 -  0( رقم) شقة  (6 1 رقم) الصراولة 

70000)العيون املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: كرايري) العربي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) كرايري  العربي  السيد 
حي تيرت العليا بلوك س زنقة)06)رقم)

)  81000)كلميم املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) كرايري  العربي  السيد 
حي تيرت العليا بلوك س زنقة)06)رقم)

)  81000)كلميم املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
15)أشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

))0))تحت رقم)))0)/7)5).
5(0I

cabinet(abda(conseil(et(management

SARAZA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

 cabinet(abda(conseil(et
management

رقم 9))ال1ابق االول طريق سيدي 
وافل الحي الصناعي ، 6000 ، 

اسصي اسصي
SARAZA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مراب 
بمركز براكة الرا�شي جماعة 

املخاليف - 000   الصويرة املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6(61

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (07
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مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SARAZA
تحويل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

األموال
تغيير العملة

)التجارة والتبادل التجاري.
مراب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
جماعة) الرا�شي  براكة  بمركز 
املخاليف)-)000  )الصويرة املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

(: حدوش) الغاني  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
حدوش) الغاني  عبد  السيد 
زنقة الدرة حي الصرح) (1(8 عنوانه)ا))
سيدي بوزيد)6000 )اسصي املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

حدوش) الغاني  عبد  السيد 
زنقة الدرة حي الصرح) (1(8 عنوانه)ا))

سيدي بوزيد)6000 )اسصي املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ))0)أشت)

))0))تحت رقم))9).
5(1I

إئتمانيات الدريوش

Société PODER TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تصويت حصص

إئتمانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 8  ص 
ب )68، 000)9، العرائش املغرب

Société PODER TRANS شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
يوسف ابن تاشصين رقم  1 - 

000)9 العرائش املغرب.
تصويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(989

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) ((0(( يوليوز) ((6 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تصويت السيد))ة))عبد الحق مايا)
غفل) من  اجتماعية  حصة  (1.000
1.000)حصة لصائدة السيد))ة))زينب)

اعميري بتاريخ)6))يوليوز)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالعرائش بتاريخ)15)أشت)

))0))تحت رقم)861.
5((I

ORENJI

ELKINASSE CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قصل التصصية

ORENJI
)) شارع محمد الخام3 الشقة 

رقم   حي الحسني بركان ، 000)6، 
بركان املغرب

ELKINASSE CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 1) 
زنقة منصور الذهبي حي الحسني - 

00))6 بركان املغرب.
قصل التصصية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.70 1

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر) ((0(( أشت) (10 في) املؤرخ 
شركة ذات) (ELKINASSE CAR حل)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 رغسمالها) مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم)
1))زنقة منصور الذهبي حي الحسني)

ل) نتيجة  املغرب  بركان  (6((00  -
على) الحصول  وعدم  كوفيد19-)

قرض.
و عين:

كندوزي) غيوب  السيد)ة))
الكبير) القصر  زنقة  ( ( وعنوانه)ا))
املغرب) بركان  (6((00 القدس) حي 

كمصصي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
) )زنقة) ))0))وفي) 10)أشت) بتاريخ)
 6((00 (- القصر الكبير حي القدس)

بركان املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (15 بتاريخ) ببركان  االبتدائية 

))0))تحت رقم)51 .
5((I

STAR VILLA

PANORAMIC CITY
إعالن متعدد القرارات

PANORAMIC CITY
 BAB(AL(BAYDA(IMMO 54
 APPRT 15 BOUSKOURA،

27182، CASABLANCA(MAROC
PANORAMIC CITY »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: باب 
البيضاء عمارة  5 شقة 15 

بوسكورة )718) الدار البيضاء 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. (10((
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في))0)أشت)))0)
تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 
الخيمة) غيوب  السيد  تصويت  مايلي:)
غفل) من  اجتماعية  حصة  (800

1000)للسيد الخيمة محمد)
على) ينص  الذي  (:0( رقم) قرار 
الخيمة) غيوب  السيد  تصويت  مايلي:)
غفل) من  اجتماعية  حصة  ((00

1000)للسيد منوار خالد
على) ينص  الذي  (:0( رقم) قرار 
القانوني) الشكل  تعديل  مايلي:)

للشركة لتصبح شركة ذات مسؤولية)
محدودة

على) ينص  الذي  رقم) 0:) قرار 
قبول استقالة السيد الخيمة) مايلي:)
ايوب من منصب مسير وحيد للشركة)
على) ينص  الذي  (:05 رقم) قرار 
محمد) الخيمة  السيد  تعيين  مايلي:)

مسيرا وحيدا للشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:06 رقم) بند 

مايلي:)مسير الشركة)
على) ينص  الذي  (:07 رقم) بند 

مايلي:)الشكل القانوني للشركة)
على) ينص  الذي  (:08 رقم) بند 

مايلي:)مالك الشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)61  )8.
5( I

AGENCE SPÉCIALE TANGER MÉDITERRANÉE

 TANGER AUTOMOTIVE
CITY S.A

شركة املساهمة
رفع رغسمال الشركة

 Agence(Spéciale(Tanger
Méditerranée

 Route(de(Rabat(Tanger ، 90000،
TANGER(Maroc

 Tanger(Automotive(City(S.A
شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املن1قة 
الحرة للتصدير طنجي غوطوموتيف 
سيتي بقعة 186 جماعة اجوامعة 
إقليم فحص-غنجرة -   11 طنجة 

املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5 7 (

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((0(( مارس) في) )) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
غي) درهم«) ((00.000.000«
إلى) درهم«) ( 00.000.000« من)
(: عن طريق) درهم«) (600.000.000«

تقديم حصص نقدية غو عينية.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((9 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)7)79.

5(5I

CAB ADVICE

KAZYAYNA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

CAB ADVICE
شارع محمد الخام3 عمارة رقم 
8 1 ال1ابق األول شقة رقم ) ، 

16000، سيدي قاسم املغرب
KAZYAYNA TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي توطين 

عمارة رقم 8 1 اقامة رقم ) ال1ابق 
1 شارع محمد الخام3 - 16000 

سيدي قاسم املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(9( 1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((6
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KAZYAYNA TRANS
نقل) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 

العمال)
-)نقل السلع

توطين) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عمارة رقم)8 1)اقامة رقم)))ال1ابق)
 16000 (- الخام3) محمد  شارع  (1

سيدي قاسم املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد كريم اللواح):)1.000)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) اللواح  كريم  السيد 
سيدي) (1 (00 دوار الزياينة بزمعيز)

سليمان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اللواح  كريم  السيد 
سيدي) (1 (00 دوار الزياينة بزمعيز)

سليمان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ)

أشت)))0))تحت رقم)80).

5(6I

شركة ابهوش للخدمات

ETABLISSEMENT 
AL MASSAR PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تصويت حصص

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي ال1ابق 
االول رقم  0 العيون ، 70010، 

العيون املغرب
 ETABLISSEMENT AL MASSAR

PRIVE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
0) أشت رقم )6 الش1ر الثاني 
حي موالي رشيد - 70000 العيون 

املغرب.
تصويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(7117

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(( أشت) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بسام) بشرى  )ة)) السيد) تصويت 
500)حصة اجتماعية من غفل)500 
حصة لصائدة السيد))ة))حسن توي3)

بتاريخ)15)أشت)))0).

سمية بوطيبي) )ة)) تصويت السيد)
50))حصة اجتماعية من غفل)500 
حصة لصائدة السيد))ة))حسن توي3)

بتاريخ)15)أشت)))0).
سمية بوطيبي) )ة)) تصويت السيد)
50))حصة اجتماعية من غفل)500 
)ة))بشير توي3) حصة لصائدة السيد)

بتاريخ)15)أشت)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
17)أشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

))0))تحت رقم)))0)/6 5).

5(7I

AR EXPERTISE

HFCTR IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

AR EXPERTISE
19) شارع الزرق1وني تقاطع شارع 
الروداني ال1ابق األول رقم 15 ، 
0000)، الدار البيضاء املغرب
HFCTR IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي )))،شارع 
إبراهيم الروداني ،إقامة الريحان 

،ال1ابق5 رقم 1) حي معاريف الدار 
البيضاء - 0000) الدار البيضاء 

املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55(90(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 HFCTR(:(االقتضاء)بمختصر تسميتها

.IMMO

الترويج) بإيجاز:) الشركة  أرض 
العقاري

(: االجتماعي) املقر  عنوان 
،إقامة) )))،شارع إبراهيم الروداني)
حي) ((1 رقم) ،ال1ابق5) الريحان)
معاريف الدار البيضاء)-)0000))الدار)

البيضاء)املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي):
(: العلج) حسن  محمد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
العلج) حسن  محمد  السيد 
مسكين) بني  زنقة  عنوانه)ا)) 10)
الرباط) (10170 الرباط) السوي�شي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
العلج) حسن  محمد  السيد 
مسكين) بني  زنقة  عنوانه)ا)) 10)
الرباط) (10170 الرباط) السوي�شي 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)571 )8.
5(8I

إئتمانيات الدريوش

Société KOUBI ISKANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

إئتمانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 8  ص 
ب )68، 000)9، العرائش املغرب
Société KOUBI ISKANE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املغرب الجديد رقم 1)17 اقامة 
فينيزيا مكتب رقم 5 - 000)9 

العرائش املغرب
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تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

70((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (10

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Société KOUBI ISKANE

منعش) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عقاري.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اقامة) (17(1 رقم) الجديد  املغرب 

 9(000  -  5 رقم) مكتب  فينيزيا 

العرائش املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: بالل) اليعقوبي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بالل  اليعقوبي  السيد 

 9(000  ( رقم) السمارة  تجزئة 

العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بالل  اليعقوبي  السيد 

 9(000  ( رقم) السمارة  تجزئة 

العرائش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش بتاريخ)16)أشت)

))0))تحت رقم))86.

5(9I

cabinet(jdaini

MILANO LIGNE SERVICES
إعالن متعدد القرارات

cabinet(jdaini
 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE
 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc
 MILANO LIGNE SERVICES

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
الحسن الثاني رقم 56 احصير - 

050)6 احصير املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.7619

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في))))يونيو)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) القانوني  الشكل  *تحويل 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات) شركة  إلى  وحيد  بشريك 

مسؤولية محدودة)
على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 
فوت السيد تال�شي رفيق) (- (1 مايلي:)
بالشركة) يملكها  التي  حصة  (500
فوت) (- يحيى.) زريف  السيد  لصائدة 
500)حصة التي) السيد تال�شي رفيق)
يملكها بالشركة لصائدة السيد زريف)

عبدالرحيم).
على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 
مايلي:)-)استقالة املسير السيد تال�شي)
رفيق وتعيين السيدين السيد زريف)
كمسيرين) عبدالرحيم  وزريف  يحيى 

للشركة مع إمضاء)احدهما يكصي)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) القانوني  الشكل  *تحويل 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات) شركة  إلى  وحيد  بشريك 

مسؤولية محدودة)
على) ينص  الذي  6و7:) رقم) بند 
فوت السيد تال�شي رفيق) (- (1 مايلي:)
بالشركة) يملكها  التي  حصة  (500

فوت) (- يحيى.) زريف  السيد  لصائدة 

500)حصة التي) السيد تال�شي رفيق)

يملكها بالشركة لصائدة السيد زريف)

عبدالرحيم).

على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 

مايلي:)-)استقالة املسير السيد تال�شي)

رفيق وتعيين السيدين السيد زريف)

كمسيرين) عبدالرحيم  وزريف  يحيى 

للشركة مع إمضاء)احدهما يكصي)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (0( بتاريخ) ببركان  االبتدائية 

))0))تحت رقم)))0)/)) .

5(0I

شركة ابهوش للخدمات

 ETABLISSEMENT AL

MASSAR PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

شركة ابهوش للخدمات

شارع مكة عمارة الصالحي ال1ابق 

االول رقم  0 العيون ، 70010، 

العيون املغرب

 ETABLISSEMENT AL MASSAR

PRIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

0) أشت رقم )6 الش1ر الثاني 

حي موالي رشيد - 70000 العيون 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(7117

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

))0))تم تعيين) 15)أشت) املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة))توي3)

بشير كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

17)أشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

))0))تحت رقم)))0)/6 5).

5(1I

شركة ابهوش للخدمات

THE 2022
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي ال1ابق 
االول رقم  0 العيون ، 70010، 

العيون املغرب
THE 2022 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

القوات املساعدة شارع البحرية رقم 
1  - 70000 العيون املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 (681

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (10
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 THE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.(0((
األشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)
العامة،)غشغال البناء،)تجهيز املكاتب،)

املتاجرة)،)استيراد وتصدير،
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
القوات املساعدة شارع البحرية رقم)

1  - 70000)العيون املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيد السمان عزالدين)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عزالدين) السمان  السيد 
 17(8 رقم) البريد  شارع  عنوانه)ا))
)8660)ايت ملول) 01)التمسية) زنقة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)
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ومواطن مسيري الشركة:
 السيد السمان عزالدين عنوانه)ا)
 01 زنقة) (17(8 رقم) البريد  شارع 

التمسية))8660)ايت ملول املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
15)أشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

))0))تحت رقم)))0)/6)5).
5((I

EXPROX SARL AU

NRJ FTTH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عمارة الزبيري 
ال1ابق الثاني عين حرودة الرقم 
البريدي 98 املحمدية، 0)86)، 

املحمدية املغرب
NRJ FTTH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

املغرب العربي عمارة الزبيري ال1ابق 
الثاني عين حرودة الرقم البريدي 98 

- 0)86) املحمدية املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(1((5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 NRJ (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. FTTH
:)غعمال غو) أرض الشركة بإيجاز)
إنشاءات متنوعة)-)الهندسة املدنية.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املغرب العربي عمارة الزبيري ال1ابق)
الثاني عين حرودة الرقم البريدي)98 

- 0)86))املحمدية املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبدالحق مكنوني):)1.000 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

مكنوني) عبدالحق  السيد 
عنوانه)ا))7))الجيري)))زنقة)1)إقامة)
السبع) عين  (8 شقة) (( طابق) نور 

)5)0))الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
مكنوني) عبدالحق  السيد 
عنوانه)ا))7))الجيري)))زنقة)1)إقامة)
السبع) عين  (8 شقة) (( طابق) نور 

)5)0))الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) باملحمدية  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم))160.
5((I

EXPROX SARL AU

 STE AGENCE MOHAMED
ABDOU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قصل التصصية

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عمارة الزبيري 
ال1ابق الثاني عين حرودة الرقم 
البريدي 98 املحمدية، 0)86)، 

املحمدية املغرب
 STE AGENCE MOHAMED
ABDOU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : كلم 9 
طريق الرباط مجموعة 8 عمارة 0) 
عين السبع - 0580) الدارالبيضاء 

املغرب.
قصل التصصية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. (5051

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر) ((0(( يونيو) (15 في) املؤرخ 

 STE AGENCE MOHAMED حل)
مسؤولية) ذات  شركة  (ABDOU
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رغسمالها)
مقرها اإلجتماعي كلم)9)طريق الرباط)
(- عين السبع) ((0 عمارة) (8 مجموعة)
املغرب نتيجة) الدارالبيضاء) ((0580
وغزمة) اإلقتصادية  األوضاع  لسوء)

مالية في خزينة الشركة.
و عين:

العالوي) عبدالرحمان  السيد)ة))
وعنوانه)ا))اقامة الشباب من1قة س)
عمارة)0))شقة)))عين السبع)0580) 
)ة)) كمصصي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 9 كلم) وفي  ((0(( يونيو) (15 بتاريخ)
 (0 عمارة) (8 طريق الرباط مجموعة)
الدارالبيضاء) ((0580 (- السبع) عين 

املغرب)).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)75) )8.
5( I

 MAROC TRAVAUX ELECTRIQUES

POLYVALENTS SERVICE

 MAROC TRAVAUX
 ELECTRIQUES

POLYVALENTS SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

 Maroc(Travaux(Electriques
Polyvalents(Service

1)، ساحة ابو بكر الصديق شقة 8 
اكدال ، 0، الرباط .

 Maroc(Travaux(Electriques
Polyvalents(Service شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1)، ساحة 

ابو بكر الصديق شقة 8 اكدال 
الرباط - 10090 الرباط املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16(187

 (( في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 

القانون) إعداد  تم  ((0(( يوليوز)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 Maroc(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

 Travaux( Electriques( Polyvalents

.Service

أرض الشركة بإيجاز):)-مقاول في)

التركيبات الكهربائية

-)اعمال مختلصة او اعمال البناء

-)التجارة.

(،(1 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ساحة ابو بكر الصديق شقة)8)اكدال)

الرباط)-)10090)الرباط املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:) رغسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: عزيز) العادي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

السيد العادي عزيز عنوانه)ا))رقم)

6 )تجزئة السكيكيمة فتح الخير حي)

وادي الدهب)000)1)تمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد العادي عزيز عنوانه)ا))رقم)

6 )تجزئة السكيكيمة فتح الخير حي)

وادي الدهب)000)1)تمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (18 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))0))تحت رقم)7)71)1.

5(5I
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AL AGADIR

STE INNMED BTP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

AL AGADIR
 boulevard(ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme(etage(appt
imm(amine، 80000 9، غكادير 

maroc
STE INNMED BTP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك غ 

حي املسيرة الدراركة غكادير - 80000 
غكادير املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : -
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INNMED BTP
يتعلق) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

نشاط الشرطة بما يلي:
)األشغال العامة والبناء

املختلصة) مقاول األعمال البناء) (
والت1وير العقاري)

)التصدير واالستيراد
)خدمات متنوعة.

غ) بلوك  (: االجتماعي) املقر  عنوان 
حي املسيرة الدراركة غكادير)-)80000 

غكادير املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) (: السيد إنوش حسن)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد محمد ترفيك):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) حسن  إنوش  السيد 
غكادير)80000)غكادير املغرب.

عنوانه)ا)) ترفيك  محمد  السيد 
غكادير)80000)غكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) حسن  إنوش  السيد 
غكادير)80000)غكادير املغرب

عنوانه)ا)) ترفيك  محمد  السيد 
غكادير)80000)غكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (0( بتاريخ) باكادير  التجارية 

))0))تحت رقم)1)7).
5(6I

AL AGADIR

 SOMAPRING»شركة
INTERNATIONAL« ش.م.م

إعالن متعدد القرارات

AL AGADIR
 boulevard(ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme(etage(appt
imm(amine، 80000 9، غكادير 

maroc
 SOMAPRING»شركة

INTERNATIONAL« ش.م.م 
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: ر15 
مكرر، شارع املعونة املتبادلة 

تالبورجت الجديد غكادير 80000 
غكادير املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)05)يوليوز)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)-1:)الذي ينص على مايلي:)
االستثنائي) الجمع  محضر  بموجب 
))0)/05/07)واملسجل) املنعقد يوم)
قرر) (08/07/(0(( يوم) بأكادير 
جاردن«) »كريستال  شركة) شركاء)
 SOMAPRING INTERNATIONAL
 ((50 تصويت) (.1 مايلي:) ش.م.م  («
حصة اجتماعية التي في ملك السيدة)
سيريتان ماريا)SERITAN MARIA)على)
5)11)حصة لصائدة) (• الشكل التالي:)

السيد شويخ حسن الحامل لب1اقة)
 JH2764.( • رقم) للتعريف  الوطنية 
5)11)حصة لصائدة السيدة فرحان)
نور الهدى الحاملة لب1اقة الوطنية)

JB118(91(للتعريف رقم
على) ينص  الذي  (:(- رقم) قرار 
من) و7) (6 الصصلين) تغيير  (.( مايلي:)

القانون األسا�شي كالتالي:
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)-:)الذي ينص على مايلي:)

--
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (18 بتاريخ) باكادير  التجارية 

))0))تحت رقم)6 1118.
5(7I

CABINET RAMI EXPERTISE

B 2 BUTTERFLY
إعالن متعدد القرارات

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

B 2 BUTTERFLY »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 
9) تجزئة املتنزه ال1ابق الثالث 

املكتب 15 منتزه ملعب الخيل فاس 
- 0000) فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.609 7
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)6))يوليوز)))0)
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
توسيع املقراإلجتماعي للشركة

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
تعديل سل1ات املسيرين

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) املقراإلجتماعي  توسيع 
إلى العنوان) بإضافة املكتب رقم) 1)

عنوان) سيكون  وبالتالي  الحالي 
هو) للشركة  الجديد  املقراإلجتماعي 
ال1ابق) املتنزه  تجزئة  ((9 تجزئة) (:
الثالث املكتبين) 1)و15)منتزه ملعب)

الخيل فاس
بند رقم) 1:)الذي ينص على مايلي:)
تم) حيث  املسيرين  سل1ات  تعديل 
تعيين السيد ماثيوز براي3 والسيدة)
باشا حبيبة كمديرين للشركة لصترة)
أير محددة وستكون الشركة ملزمة)
قانوًنا بجميع األعمال املتعلقة بها من)

خالل توقيع غحد املديرين.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (11 بتاريخ) بصاس  التجارية 

))0))تحت رقم))7)).
5(8I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

 Académie internationale
 privée des sciences

paramédicales AVENZOAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU

 AVENUE(MED(V(NR 15 ،
93100، FNIDEQ(MAROC

 Académie(internationale(privée
 des(sciences(paramédicales

AVENZOAR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
تلمسان رقم 7  ت1وان - 000)9 

ت1وان املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

((0(5
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (1(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
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 Académie( internationale( privée

 des( sciences( paramédicales

. AVENZOAR

مدرسة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

ومابعد) العالي  لتعليم  خافة 

.(CPGE ET BTS((البكالوريا

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 9(000 (- ت1وان) ( 7 رقم) تلمسان 

ت1وان املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 600.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: حيدة) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد خليل مالكي):)000.))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) حيدة  محمد  السيد 

الصنيدق) (01 رقم) ت  ((7 ديبان) بن 

100)9)الصنيددق املغرب.

عنوانه)ا)) مالكي  خليل  السيد 

شارع محمد اليازيدي اقامة االندل3)

بلوك ه ط)5)شقة)7) 000)9)ت1وان)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) حيدة  محمد  السيد 

الصنيدق) (01 رقم) ت  ((7 ديبان) بن 

100)9)الصنيددق املغرب

عنوانه)ا)) مالكي  خليل  السيد 

شارع محمد اليازيدي اقامة االندل3)

بلوك ه ط)5)شقة)7) 000)9)ت1وان)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (09 االبتدائية بت1وان بتاريخ)

))0))تحت رقم)1)17.

5(9I

لحدب

LAHDAB لحدب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

لحدب
غنغريف ام الكردان طاطا ، 000 8، 

طاطا املغرب
لحدب LAHDAB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي غنغريف ام 
الكردان طاطا طاطا 000 8 طاطا 

املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(1 شتنبر) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
:)لحدب) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. LAHDAB
بيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
اآلالت والتجهيزات الصالحية والقيام)
املواد) وبيع  الصالحية  باألشغال 
الكيمواية الخافة بالصالحة وتقديم)

االشغال املختلصة.
غنغريف) (: عنوان املقر االجتماعي)
ام الكردان طاطا طاطا)000 8)طاطا)

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) غوبها  هللا  عبد  السيد 
 8 000 طاطا) الكردان  ام  غنغريف 

طاطا املغرب.
السيد محمد كوبي عنوانه)ا))حي)

النافر)000 8)طاطا املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) غوبها  هللا  عبد  السيد 
 8 000 طاطا) الكردان  ام  غنغريف 

طاطا املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غكتوبر) (15 بتاريخ) ب1اطا  االبتدائية 

1)0))تحت رقم)-.
5 0I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

DAR VOYAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا فندوق البريد 
609) ، 0000 ، مراكش املغرب
DAR VOYAGE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 57 شارع 
موريتانيا فندوق البريد 609) - 

0000  مراكش املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(8( 9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (05
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 DAR (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. VOYAGE
تأجير) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

جميع املباني املصروشة.
57)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 -  (609 البريد) فندوق  موريتانيا 

0000 )مراكش املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:) رغسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: اقبال كعوا�شي) السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

السيدة اقبال كعوا�شي عنوانه)ا))

اقامة روبي عمارة)6)الشقة)6 0000  

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
العزيزي) برادة  طارق  السيد 
8))تاركة) عنوانه)ا))رياض تاركة رقم)

0000 )مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (16 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))0))تحت رقم)8)86)1.

5 1I

AL AGADIR

  IDAMAR MAROC شركة
ش.م.م

إعالن متعدد القرارات

AL AGADIR

 boulevard(ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme(etage(appt

imm(amine، 80000 9، غكادير 

maroc

 « IDAMAR MAROC »شركة

ش.م.م »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: بقعة 
رقم 8 امليناء الجديد غكادير 80000 

غكادير املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: --.

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)15)يونيو)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)-1:)الذي ينص على مايلي:)

 MARTA BENABAT السيدة) تعيين 

السصر) لجواز  الحمل  (PALACIOS
إلى) ثانية  ملسيرة  (PAM89 ( ( رقم)

 Antonio BENABAT السيد) جانب 

CARRASCO)الحمل لب1اقة اإلقامة)
رقم)J01(0((F)ملدة أير محدودة.
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قرار رقم)-):)الذي ينص على مايلي:)
وغمام) األبناك  غمام  التوقيع  يسند 
الخافة) غو  العمومية  املؤسسات 
السيد من  لكل  املنصصل  بالتوقيع 
 Idalio( BENABAT( CARRASCO
 Antonio BENABAT والسيد)
 MARTA والسيدة) (CARRASCO

BENABAT PALACIOS
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)--:)الذي ينص على مايلي:)

 --
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((7 بتاريخ) باكادير  التجارية 

))0))تحت رقم)1) )11.
5 (I

AL AGADIR

AMNOUN FRERES
عقد تسيير حر ألفل تجاري))األشخاص)

ال1بيعيون)
عقد تسيير حر ألفل تجاري

 AMNOUN FRERES
 05 بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في)
1)0))غع1ى السيد)ة))محمد) شتنبر)
مسكور الحامل))ة))للب1اقة الوطنية)
التجاري) بالسجل  املسجل  (-- رقم)
باكادير) التجارية  باملحكمة  (16781
التجاري) لألفل  الحر  التسيير  حق 
الكائن ب مقهى وقاعة شاي،)الكائنة)
بن) الرحيم  عبد  زنقة  رقم1068)
 80000 (- حساين حي السالم غكادير)
غكادير املغرب للسيد)ة))عبد الصادق)
للب1اقة الوطنية) )ة)) لخويل الحامل)
رقم) )JT591)ملدة) )سنة تبتدئ من)
01)شتنبر)1)0))وتنتهي في)1))أشت)
 8.000 شهري) مبلغ  مقابل  ((0(5

درهم.
5 (I

نومادس ميديا

نومادس ميديا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

نومادس ميديا

6  شارع الزرق1وني ال1ابق 5 رقم 

17 ، 50)0)، الدار البيضاء املغرب

نومادس ميديا شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  شارع 

الزرق1وني ال1ابق 5 رقم 17 - 

50)0) الدار البيضاء املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

550( 7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (07

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

نومادس ميديا.

(: بإيجاز) الشركة  أرض 

للتسويق) والحلول  االستشارات 

والنشر والتحول الرقمي.

6 )شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 -  17 رقم) (5 ال1ابق) الزرق1وني 

50)0))الدار البيضاء)املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ورياألي  غيمن  السيد 
حي القدس مجموعة البيضاء)))رقم)

0600))الدار) 97))سيدي البرنو�شي)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ورياألي  غيمن  السيد 
حي القدس مجموعة البيضاء)))رقم)

0600))الدار) 97))سيدي البرنو�شي)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)))0))تحت رقم)65) ).

5  I

شركة الحسيمة لالستشارات ش.م.م

 STE EL KHATTABI E-PRINT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي3 شركة

شركة الحسيمة لالستشارات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب
 STE EL KHATTABI E-PRINT
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اجدير 

العليا اجدير الحسيمة - 000)) 
الحسيمة املغرب 

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(8(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE EL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.KHATTABI E-PRINT SARL AU
أرض الشركة بإيجاز):)امل1بعة

عنوان املقر االجتماعي):)حي اجدير)
 ((000 (- الحسيمة) اجدير  العليا 

الحسيمة املغرب).
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السالم) عبد  الخ1ابي  السيدة 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 (:

للحصة).
(: السالم) عبد  الخ1ابي  السيدة 

1000)بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السالم) عبد  الخ1اب  السيد 
اجدير) تمسقيدانت  حي  عنوانه)ا))
الحسيمة)000)))الحسيمة املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

السالم) عبد  الخ1ابي  السيد 
اجدير) تمسقيدانت  حي  عنوانه)ا))
الحسيمة)000)))الحسيمة املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) بالحسيمة  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)  6.
5 5I

SOCIETE SO-FADILA SARL

STE SO-FADILA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

SOCIETE SO-FADILA SARL
شارع الحسن التاني شارع الوحدة 
تاونات ، 000 )، تاونات املغرب

STE SO-FADILA SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الحسن التاني طريق الوحدة تاونات 

- 000 ) تاونات املغرب.
تصويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1151

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(( أشت) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الكريم) عبد  )ة)) السيد) تصويت 
بكار)50))حصة اجتماعية من غفل)
اسيا) )ة)) حصة لصائدة السيد) ((50
الصحصوحي بتاريخ) 1)شتنبر)1)0).

بكار) بوشتى  )ة)) السيد) تصويت 
غفل) من  اجتماعية  حصة  ((50
اسيا) )ة)) حصة لصائدة السيد) ((50
الصحصوحي بتاريخ) 1)شتنبر)1)0).
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الخالق) عبد  )ة)) السيد) تصويت 
بكار)50))حصة اجتماعية من غفل)
اسيا) )ة)) حصة لصائدة السيد) ((50
الصحصوحي بتاريخ)01)أشت)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أشت) (16 االبتدائية بتاونات بتاريخ)

))0))تحت رقم)1) .

5 6I

LMT AUDITING

M.G.G PHARMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،
20000، CASABLANCA(MAROC

M.G.G PHARMA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة   
ال1ابق االر�شي بلوك قصبة االمين 
محل رقم 10 الدار البيضاء 0000) 

الدار البيضاء املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55(587

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 M.G.G(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PHARMA
أرض الشركة بإيجاز):)فيدلية.

عمارة)   (: عنوان املقر االجتماعي)
االمين) بلوك قصبة  ال1ابق االر�شي 
 (0000 الدار البيضاء) (10 محل رقم)

الدار البيضاء)املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1000 (: السيد عصيف ابن سينا)
حصة من حصص الشركة الصعلية)

فيدلية عصيف بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد عصيف ابن سينا عنوانه)ا))
املدينة الخضراء)فيال)61))بوسكورة)

0000))الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عصيف ابن سينا عنوانه)ا))
املدينة الخضراء)فيال)61))بوسكورة)

0000))الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)66) )8.
5 7I

FISCANET

SMAKINVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

fiscanet
 residence(al(badr(imm 39
 n 3 ain(sebaa(casablanca

 casablanca، 20253، casablanca
maroc

smakinvest شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصصية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1) 
زنقة ابوعبدهللا نصيع اقامة بن 

عمر ال1ابق   شقة 10 املعاريف 
الدارالبيضاء - 70)0) الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 95779

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
))0))تقرر حل) 01)أشت) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رغسمالها) مبلغ  (smakinvest
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

زنقة ابوعبدهللا نصيع) ((1 اإلجتماعي)
 10 شقة) ال1ابق) ) عمر  بن  اقامة 
 (0(70 (- الدارالبيضاء) املعاريف 
(: ل) نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء)

غسباب اقتصادية.
1))زنقة) و حدد مقر التصصية ب)
ابوعبدهللا نصيع اقامة بن عمر ال1ابق)
(- املعاريف الدارالبيضاء) (10  )شقة)

70)0))الدارالبيضاء)املغرب.)
وعين:

مكاك) عبدالهادي  السيد)ة))
 95(00 زنقة مارتيل) (19 وعنوانه)ا))
فرنسا) فرنسا  (75 فرنسا) بنتواز 

كمصصي))ة))للشركة.
السيد)ة))خالد وعدود وعنوانه)ا))
اقامة) عبدالعزيزبوطالب  زنقة 
الرباط) قبيبات  (1( شقة) الحرمين 
)ة)) الرباط املغرب كمصصي) (10050

للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند 
املخولة) الصالحيات  على  املصروضة 
تبليغ) ومحل  املخابرة  محل  لهم 
بالتصصية) العقود والوثائق املتعلقة 
زنقة ابوعبدهللا نصيع اقامة بن) ((1 (:
املعاريف) (10 شقة) ال1ابق) ) عمر 

الدارالبيضاء
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)670 )8.

5 8I

STAR VILLA

STAR VILLA
إعالن متعدد القرارات

STAR VILLA
 BAB(AL(BAYDA(IMM 54 APPT

 15 BOUSKOURA، 20520،
CASABLANCA MAROC
STAR VILLA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: باب 
البيضاء إقامة  5 شقة 15 

بوسكورة - 0)05) الدار البيضاء 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. (6(69

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)0))يونيو)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 
مايلي:)تصويت السيد الخيمة يوسف)
افل) من  اجتماعية  حصة  (1500
000))حصة اجتماعية لصاءدة شركة)

 IMMOMAR
على) ينص  الذي  (:0( رقم) قرار 
قبول استقالة السيد الخيمة) مايلي:)

يوسف كمسير للشركة
على) ينص  الذي  (:0( رقم) قرار 
مايلي:)تعيين السيد لحلو حسن مسير)

وحيد للشركة
على) ينص  الذي  رقم) 0:) قرار 
القانوني) الشكل  تعديل  مايلي:)
للشركة لتصبح شركة ذات مسؤولية)

محدودة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:01 رقم) بند 

مايلي:)الشكل القانوني للشركة)
على) ينص  الذي  (:06 رقم) بند 

مايلي:)مالك الشركة)
على) ينص  الذي  (:(7 رقم) بند 

مايلي:)مسير الشركة)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم))17 )8.
5 9I

STAR VILLA

GATEWAY CASA
إعالن متعدد القرارات

GATEWAY CASA
 DIAR(AL(ANDALOUSS(GH 03

 IMM 08 ETG 01 BOUSKOURA،
27182، CASABLANCA(MAROC
GATEWAY CASA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: ديار 
األندل3 مجموعة) إقامة 08 شقة 
01 بوسكورة 0)05) الدار البيضاء 

املغرب.
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»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. (10 1
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)0))يوليوز)))0)
تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 
نصيرة) طاطا  السيدة  تصويت  مايلي:)
افل) من  اجتماعية  حصة  (1000
لصاءدة) اجتماعية  حصة  (1000

السيد الخيمة يوسف)
على) ينص  الذي  (:0( رقم) قرار 
قبول استقالة السيدة طاطا) مايلي:)

نصيرة كمسيرة للشركة
على) ينص  الذي  (:0( رقم) قرار 
تعيين السيد الخيمة يوسف) مايلي:)

كمسير وحيد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:06 رقم) بند 

مايلي:)مالك الشركة)
على) ينص  الذي  (:17 رقم) بند 

مايلي:)مسير الشركة)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)59  )8.

550I

مركز الجبايات واملحاسبة

 ARCHITECTURE CREATION
CONCEPTION SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

مركز الجبايات واملحاسبة
رقم 1) ال1ابق الرابع عمارة امنار ، 

50)86، انزكان املغرب
 ARCHITECTURE CREATION

CONCEPTION SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 55 
ال1ابق ) شارع املقاومة املن1قة 
الصناعية اكادير - 80000 اكادير 

املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 0(89
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
))0))تم تحويل) )))يونيو) املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
املقاومة) شارع  (( ال1ابق) (55 »رقم)
 80000 (- املن1قة الصناعية اكادير)
ياسمينة) »اقامة  إلى) املغرب«) اكادير 
املن1قة) ((0 بلوك ب رقم) (5 ال1ابق)
اكادير) (80000 (- اكادير) الصناعية 

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (1( بتاريخ) باكادير  التجارية 

))0))تحت رقم)118011.
551I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE KHAIR PESCA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU
 av(bir(anzarane(lot(idrissia(bur
 nour 2eme(etage(n15 atlas ،

30000، fes(MAROC
STE KHAIR PESCA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصصية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 
) ق1عة رقم 1)1 تجزئة السباطي 

1 منصلوري ) طريق فصرو - 0000) 
فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.68597

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((0(( يونيو) ((0 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 STE KHAIR الوحيد) الشريك  ذات 
 100.000 رغسمالها) مبلغ  (PESCA
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
تجزئة) (1(1 ق1عة رقم) (( محل رقم)
السباطي)1)منصلوري)))طريق فصرو)
(: ل) نتيجة  املغرب  فاس  ((0000  -

إلغاء)كامل للنشاط).

و حدد مقر التصصية ب محل رقم)
))ق1عة رقم)1)1)تجزئة السباطي)1 
 (0000 (- طريق فصرو) (( منصلوري)

فاس املغرب.)
و عين:

ملسالك) خالد  السيد)ة))
) )زنقة برشلونة ال1ابق) وعنوانه)ا))
0000))فاس املغرب) ))طريق فصرو)

كمصصي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((9 بتاريخ) بصاس  التجارية 

))0))تحت رقم)5 0 .
55(I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ORANGE SLIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا فندوق البريد 
609) ، 0000 ، مراكش املغرب
ORANGE SLIM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 57 شارع 
موريتانيا فندوق البريد 609) - 

0000  مراكش املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(8(51
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ORANGE SLIM
تشغيل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
وفيانة وإدارة وتأجير املنازل وأرف)
الخام) املواد  وشراء) الضيوف 

الالزمة) املعدات  وكل  وملحقاتها 
لنشاط الشركة.

57)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 -  (609 البريد) فندوق  موريتانيا 

0000 )مراكش املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
مبلغ رغسمال الشركة:)90.000,00 

درهم،)مقسم كالتالي:
  50 (: التازي) مجدولين  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
  50 (: القادري) غحمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
التازي) مجدولين  السيدة 
حافظ) زنقة  لغراري  فيال  عنوانه)ا))
  0000 الشتوي) الحي  ابراهيم 

مراكش املغرب.
عنوانه)ا)) القادري  غحمد  السيد 
شارع عبد) ((1 اقامة انافي فيال رقم)
الهادي بوطالب الحي الحسني)0000) 

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
التازي) مجدولين  السيدة 
حافظ) زنقة  لغراري  فيال  عنوانه)ا))
  0000 الشتوي) الحي  ابراهيم 

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (16 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))0))تحت رقم)9)86)1.

55(I

RIM FINANCIAL

APPLOOKER ابلوكر
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE(MEHDI 248 BD
 EMILE(ZOLA 2 EME(ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300، الدار 
البيضاء املغرب

ابلوكر APPLOOKER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
كلميمة اقامة لولصر رقم )65 

ال1ابق   شقة 11 - 0000) الدار 
البيضاء املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55(671

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
ابلوكر) (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. APPLOOKER
وكالة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عقارية.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
كلميمة اقامة لولصر رقم))65)ال1ابق)
الدار البيضاء) ((0000  -  11 شقة) ( 

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:) رغسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (500 (: السيدة هدى رابح)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 (: اعبوش) ياسين  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيدة هدى رابح عنوانه)ا))ديار)
ال1ابق) (05 بناء) )0)ج ح ا) ) اندل3)
الدار) ((7186 بوسكورة) شقة) 1) ( 

البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) اعبوش  ياسين  السيد 
امللعب) حي  فاس  زنقة  (16 رقم) (10

العيون)60501)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة هدى رابح عنوانه)ا))ديار)
ال1ابق) (05 بناء) )0)ج ح ا) ) اندل3)
الدار) ((7186 بوسكورة) شقة) 1) ( 

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)5 7 )8.
55 I

FISCANET

RXTRA VEGITAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiscanet
 residence(al(badr(imm 39
 n 3 ain(sebaa(casablanca

 casablanca، 20253، casablanca
maroc

rxtra(vegital شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصصية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة 
التقدم ج.ح).17 ال1ابق الثاني 
البرنو�شي - 0600) الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5(566(

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في)0))يوليوز)))0))تقرر حل)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
مبلغ) (rxtra( vegital الشريك الوحيد)
وعنوان) درهم  (100.000 رغسمالها)
التقدم) مجموعة  اإلجتماعي  مقرها 
(- ال1ابق الثاني البرنو�شي) ج.ح).17)
املغرب نتيجة) الدارالبيضاء) ((0600

ل):)اسباب مالية).
و حدد مقر التصصية ب مجموعة)
الثاني) ال1ابق  ج.ح17.)) التقدم 
الدارالبيضاء) ((0600 (- البرنو�شي)

املغرب.)
وعين:

القوتي) عبدالصتاح  السيد)ة))
رقم) الشباب  دار  (5 امل) وعنوانه)ا))
الرباط املغرب) (10170 املسيرة) ((((

كمصصي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية):)مجموعة التقدم)

ج.ح).17)ال1ابق الثاني البرنو�شي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)668 )8.

555I

FISCANET

 AMERICAN STATION OF
ENGLISH PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

fiscanet

 residence(al(badr(imm 39

 n 3 ain(sebaa(casablanca

 casablanca، 20253، casablanca

maroc

 american(station(of(english

prive شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصصية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم ) 
رقم 8 امل ) ال1ابق 1 البرنو�شي - 

0600) الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  (665

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

))0))تقرر حل) 01)أشت) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 american( station( of( english

prive)مبلغ رغسمالها)0.000)1)درهم)

 ( رقم) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
(- البرنو�شي) (1 ال1ابق) (( امل) (8 رقم)

املغرب نتيجة) الدارالبيضاء) ((0600

ل):)اسباب اقتصادية).

 ( رقم) التصصية ب  مقر  و حدد 
(- البرنو�شي) (1 ال1ابق) (( امل) (8 رقم)

0600))الدارالبيضاء)املغرب.)

وعين:

مجدي) جمال  السيد)ة))

اقامة مانسمان) (( وعنوانه)ا))حسن)

 (88(0 املحمدية) (( عمارة ج شقة)

)ة)) كمصصي) املغرب  املحمدية 

للشركة.

نزيه هشام وعنوانه)ا)) السيد)ة))
 1 6 رقم) (18 عمارة) ح  ج  االمان 

 (0(5( السبع) عين  (( ال1ابق)

)ة)) كمصصي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
املتعلقة بالتصصية):)رقم)))رقم)8)امل)

))ال1ابق)1)البرنو�شي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)669 )8.

556I

STE DAY FINANCE

 STE TRUST TRANSFERT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قصل التصصية

STE DAY FINANCE

ساحة الحرية الرقم )1 ال1ابق 

الثاني الصقيه بن فالح ، 00)))، 

الصقيه بن فالح املغرب

 STE TRUST TRANSFERT SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : الزنقة 15 
رقم ) حي النهضة الصقيه بن فالح - 

00))) الصقيه بن فالح املغرب.

قصل التصصية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(9(9

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

1)0))تقرر حل) 1))دجنبر) املؤرخ في)

 STE TRUST TRANSFERT SARL

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  (AU

ذات الشريك الوحيد مبلغ رغسمالها)

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
حي) (( رقم) (15 الزنقة) اإلجتماعي 

 (((00 (- الصقيه بن فالح) النهضة 

الصقيه بن فالح املغرب نتيجة ألزمة)

الق1اع.
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وعين:
رضا مردان وعنوانه)ا)) السيد)ة))
بن) الصقيه  (15 الرقم) الصتح  تجزئة 
فالح) بن  الصقيه  ((((00 فالح)

املغرب كمصصي))ة))للشركة.
وقد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)1))دجنبر)1)0))وفي الزنقة)15 
رقم)))حي النهضة الصقيه بن فالح)-)

00))))الصقيه بن فالح املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بن فالح  بالصقيه  االبتدائية 
6))ماي)))0))تحت رقم)))0)/150.
557I

FIDUCIAIRE ILIADA

اركلين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قصل التصصية

FIDUCIAIRE ILIADA
 AV AL AMAL RIAD MEKNES 1(

، 50000، MEKNES(MAROC
اركلين شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : : رياض 
االندل3 عمارة ) ال1ابق الثالت 

رقم )1 مكناس. - 50000 مكناس 
املغرب.

قصل التصصية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(8957
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((0(( يونيو) ((0 في) املؤرخ 
املسؤولية) ذات  شركة  اركلين  حل 
 10.000 رغسمالها) مبلغ  املحدودة 
(: اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
ال1ابق) (( عمارة) االندل3  رياض 
 50000 (- مكناس.) (1( رقم) الثالت 
الزمة) نتيجة  املغرب  مكناس 

اقتصادية.
و عين:

الحاج) ايت  محمد  السيد)ة))
السبع) عين  (190 شقة) وعنوانه)ا))
الشصشاوني) شارع  س ) (1 عمارة)
الدار) ((0(50 اطلنيكي) ااقامة 
البيضاء)املغرب كمصصي))ة))للشركة.
الكريم) عبد  نوال  السيد)ة))

السبع) عين  (190 شقة) وعنوانه)ا))

الشصشاوني) س شارع  (1 عمارة)

الدار) ((0(50 اطلنيكي) ااقامة 

البيضاء)املغرب كمصصي))ة))للشركة.

وقد تم انعقاد الجمعية الختامية)

رياض) (: وفي) ((0(( يونيو) ((0 بتاريخ)

االندل3 عمارة)))ال1ابق الثالت رقم)

)1)مكناس)-)50000)مكناس املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (15 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

))0))تحت رقم)655.

558I

ديوان االستاذ العلمي املجاطي محمد الصوفي موثق

EMILIA INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

ديوان االستاذ العلمي املجاطي 

محمد الصوفي موثق

87 عمارة كوفيكوم ال1ابق االول 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب

EMILIA INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة، 

مجموعة مدارس طنجرين الخافة 

 ENCG - شارع موالي رشيد قبالة

90000 طنجة املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11977(

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تم رفع) ((0(( يوليوز) ((8 في) املؤرخ 

رغسمال الشركة بمبلغ قدره)»5.000) 

إلى) درهم«)غي من)»100.000)درهم«)

»5.000)1)درهم«)عن طريق):)تقديم)

حصص نقدية غو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (11 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)6)565).

559I

MA GLOBAL CONSULTING

AERIA 2A
إعالن متعدد القرارات

MA GLOBAL CONSULTING
10 زاوية شارع لندن وزنقة حجاج 
ابن عرطة ، 0000)، الدار البيضاء 

املغرب
AERIA 2A »شركة املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 189، 
املن1قة الصناعية الجنوب أربية - 

8810) املحمدية املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.18(11

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في))0)أشت)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الخياري) طيب  السيد  وفاة  معاينة 

وتوزيع غسهمه على ورثته
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
الخياري) طيب  السيد  مهام  انتهاء)
اإلدارة) ئي3 مجل3  ور  عام  كمدير 

نظرا لوفاته
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
الحاملة) بوالل  نادية  السيدة  تعيين 
رقم) الوطنية  التعريف  لب1اقة 
B5776(5)والقاطنة بتجزئة منظرنا،)
الدار) معروف،) سيدي  (،115 رقم)
البيضاء)كعضو بمجل3 اإلدارة لغاية)
الجمع العام الذي سينعقد في)7)0) 
للمصادقة على الحسابات املنتهية في)

1))دجنبر)6)0)
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
الوالي) العالمي  عتمان  السيد  تعيين 
الوطنية) التعريف  لب1اقة  الحامل 
بتجزئة) والقاطن  (BE59(( رقم)
9))،)سيدي معروف،) رقم) منظرنا،)
ئي3) ور  عام  كمدير  البيضاء) الدار 
العام) الجمع  لغاية  اإلدارة  مجل3 
للمصادقة) ((0(7 في) الذي سينعقد 
1))دجنبر) على الحسابات املنتهية في)

(0(6
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
تحديد فالحيات املدير عام ور ئي3)
مجل3 اإلدارة وفالحيات التوقيعات

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم).:)الذي ينص على مايلي:).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ)17)أشت)

))0))تحت رقم)1617/1618.
560I

SOFICODEX

SATISIMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

SOFICODEX
1  زنقة ابن ب1وطة ال1ابق الثاني 
والثالث ، درب عمر ، ))00)، الدار 

البيضاء املغرب
SATISIMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي   1 زنقة 
محمد سميحة اقامة جوهرة محمد 
سميحة ، ال1ابق السادس الشقة 
5) - 0000) الدارالبيضاء املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55(871
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SATISIMMO
الت1وير) (: بإيجاز) أرض الشركة 
والبيع) الشراء) (، الوساطة) العقاري 
البناء) املمتلكات.) ،إدارة  اإليجار) (،
بيع شقة) (، ،)شراء) على غرض جرداء)
،)م1ور عقاري بكافة غشكاله نشاط)
غشكاله) بكافة  العقارية  الوكالة 
العقارية) املعامالت  حول  نصائح 
وغعمال) العامة  األشغال  تنصيذ 
الهندسة املدنية ملصلحة خافة غو)
البنية) تصميم  في  املشاركة  عامة.)
واألنصاق) كال1رق  العامة  التحتية 
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وأيرها.) واملوانئ  والجسور  والسدود 
الحصر وترميم) غعمال  القيام بجميع 
القيام) املباني.) وهدم  الواجهات 
واألعمال) العامة،) البناء) بأعمال 
املسلحة) والخرسانة  (، اإلنشائية)
والتش1يب) التش1يب  وغعمال  (،
التوسعية) غو  اإلنشائية  للمشاريع 
الصناعية) للمباني  التجديدية  غو 
والخافة.) والجماعية  والتجارية 
اقتناء)جميع املواد واآلالت واملعدات.)
املعامالت) جميع  (، عام) وبوجه 
التجارية والصناعية واألوراق املالية)
بشكل) املتعلقة  واملالية  والعقارية 
مباشر غو أير مباشر بغرض الشركة)
وكذلك غي مشاركة) وتعزيز ت1ويرها.)
مباشرة غو أير مباشرة بأي شكل من)
تسعى) التي  الشركات  في  (، األشكال)
لتحقيق غهداف مماثلة غو ذات فلة..
عنوان املقر االجتماعي):)  1)زنقة)
محمد سميحة اقامة جوهرة محمد)
الشقة) السادس  ال1ابق  (، سميحة)

5) - 0000))الدارالبيضاء)املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  00 (: الحليمي) حسين  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد محمد امين الحليمي):)00) 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 (00 (: السيد عبداملجيد الحليمي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 (00 (: الحليمي) ايمان  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد حسين الحليمي عنوانه)ا))
حي الخ1ابي زنقة)0))رقم)11)الناظور)

000)6)الناظور املغرب.
الحليمي) امين  محمد  السيد 
 ( طابق) بسكرة  زنقة  (1 عنوانه)ا))
 (050( املستشصيات) حي  (( شقة)

البيضاء)املغرب.
الحليمي) عبداملجيد  السيد 
 ( طابق) بسكرة  زنقة  (1 عنوانه)ا))
 (050( املستشصيات) حي  (( شقة)

البيضاء)املغرب.

السيدة ايمان الحليمي عنوانه)ا))

حي) (( شقة) (( زنقة بسكرة طابق) (1

البيضاء) ((050( املستشصيات)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسين الحليمي عنوانه)ا))
حي الخ1ابي زنقة)0))رقم)11)الناظور)

000)6)الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)0 8 )8.

561I

ديوان االستاذ العلمي املجاطي محمد الصوفي موثق

EMILIA INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

ديوان االستاذ العلمي املجاطي 

محمد الصوفي موثق
87 عمارة كوفيكوم ال1ابق االول 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب

EMILIA INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

و عنوان مقرها االجتماعي طنجة، 

مجموعة مدارس طنجرين الخافة، 

 ENCG - شارع موالي رشيد، قبالة

90000 طنجة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11977(

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)8))يوليوز)))0))تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (11 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)6)565).

56(I

اىتمانية الرشاد

 lt;&lt;& أنكام طوبو
;ANAGAMTOPO &gt;&gt

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي3 شركة

اىتمانية الرشاد
)5 شارع لحسن ويدار بن جدية 
الدار البيصاء ، 0)01)، الدار 

البيصاء املغرب
 lt;&lt;& غنكام طوبو

ANAGAMTOPO &gt;&gt; شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ) زنقة 
ناصح الدين شقة ))) ال1ابق 
التالت املعارف - 70)0) الدار 

البيضاء املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5 75((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( ماي) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
غنكام) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 lt;&lt;( ANAGAMTOPO& طوبو)

.;&gt;&gt
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
مهنة) ممارسة  هو  للشركة  الوحيد 
مهندس طوبوأرافي في غطار) مساح-)
القانون) في  الواردة  االحكام  جميع 
من النصوص املأخودة) ((0-9( رقم)
اللوائح) غخالقيات  ملدونة  لت1بيقها 
املساحة) مهندس  مليتاق  الداخلية 

ال1وبوأرافي
الوطنية) الرتبة  الن1ام  وقرارات 
للمهندسين ال1بوأرافيين املساحين..

زنقة) (( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ال1ابق) (((( شقة) الدين  ناصح 

الدار) ((0(70 (- املعارف) التالت 
البيضاء)املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

(: غمزيل) الرحمان  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
غمزيل) الرحمان  عبد  السيد 
زنقة ناصح الدين شقة) (( عنوانه)ا))
 (0(70 ))))ال1ابق التالت املعارف)

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
غمزيل) الرحمان  عبد  السيد 
زنقة ناصح الدين شقة) (( عنوانه)ا))
 (0(70 ))))ال1ابق التالت املعارف)

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)))0))تحت رقم)8575)8.

56(I

ديوان االستاذ العلمي املجاطي محمد الصوفي موثق

EMILIA INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�شي للشركة

ديوان االستاذ العلمي املجاطي 
محمد الصوفي موثق

87 عمارة كوفيكوم ال1ابق االول 
طنجة ، 90000، طنجة املغرب
EMILIA INVEST »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: طنجة، 

مجموعة مدارس طنجرين الخافة، 
 - - ENCG شارع موالي رشيد، قبالة

طنجة املغرب.
»مالءمة النظام األسا�شي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.11977(
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)8))يوليوز)))0)
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األسا�شي) النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:) مقتضيات  مع  للشركة 

تحيين النظام االسا�شي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أشت) (11 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)6)565).
56 I

ديوان االستاذ العلمي املجاطي محمد الصوفي موثق

 GROUPE SCOLAIRE
TANGERINE PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تصويت حصص

ديوان االستاذ العلمي املجاطي 
محمد الصوفي موثق

87 عمارة كوفيكوم ال1ابق االول 
طنجة ، 90000، طنجة املغرب

 GROUPE SCOLAIRE
TANGERINE PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة، 

مجموعة مدارس طنجرين الخافة، 
 ENCG - شارع موالي رشيد، قبالة

90000 طنجة املغرب.
تصويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1(00(5

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(( يوليوز) ((8 في) املؤرخ 

املصادقة على):
املغاري) الهام  )ة)) السيد) تصويت 
حصة اجتماعية من غفل) (10.000
)ة)) السيد) لصائدة  حصة  (50.000
يوليوز) ((8 بتاريخ) حجيرة  هانيء)

.(0((
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أشت) (11 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)9)565).
565I

ديوان االستاذ العلمي املجاطي محمد الصوفي موثق

 GROUPE SCOLAIRE
TANGERINE PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مالءمة النظام األسا�شي للشركة

ديوان االستاذ العلمي املجاطي 

محمد الصوفي موثق
87 عمارة كوفيكوم ال1ابق االول 
طنجة ، 90000، طنجة املغرب

 GROUPE SCOLAIRE
TANGERINE PRIVE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: طنجة، 

مجموعة مدارس طنجرين الخافة، 
 - - ENCG شارع موالي رشيد، قبالة

طنجة املغرب.
»مالءمة النظام األسا�شي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1(00(5
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)8))يوليوز)))0)
األسا�شي) النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:) مقتضيات  مع  للشركة 

تحيين النظام االسا�شي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أشت) (11 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)9)565).
566I

مكتب التدبير العقاري واملحاسبة

شركة توالكورت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

مكتب التدبير العقاري واملحاسبة
55 شارع موالي ادري3 االول الشقة 

 ، 000  ، الصويرة املغرب
شركة توالكورت شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 105 
تجزئة البرج 1-- رقم   الصويرة - 

000.   الصويرة املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6081

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(0 يونيو) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

توالكورت.

مستغل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

مقهى

 105 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- الصويرة) رقم) ) (--1 البرج) تجزئة 

000.  )الصويرة املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: اشيبان) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

السيد يوسف اشيبان عنوانه)ا))
57)زنقة امام مالك)000  )الصويرة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف اشيبان عنوانه)ا))
57)زنقة امام مالك)000  )الصويرة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة بتاريخ) ))مارس)

))0))تحت رقم)))0)/ 10.

567I

CABINET HOURMANEK

مؤسسة تيدرارين 
Etablissement tidrarine
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

CABINET HOURMANEK

 IMM HICHAM AVENUE (15

 HASSAN(II(AGADIR ، 80000،

agadir(maroc

 Etablissement مؤسسة تيدرارين

tidrarine شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي )0 زنقة 
السوق الحي الصناعي - 80000 

اكادير املغرب .
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.((75(

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)05)أشت)))0))تم اإلعالم)
تيدرارين) محمد  الشريك  بوفاة 
(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  وتوزيع 
أشت) (01 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

))0))بالشكل األتي):
السيد)ة))فافية تيدرارين)،)50) 

حصة).
السيد)ة))عبدهللا تيدرارين)،)500 

حصة).
 (50 (، تيدرارين) امنة  السيد)ة))

حصة).
 (50 (، مليكة تيدرارين) السيد)ة))

حصة).
 500 (، احمد تيدرارين) السيد)ة))

حصة).
 (50 (، تيدرارين) مريم  السيد)ة))

حصة).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (10 بتاريخ) باكادير  التجارية 

))0))تحت رقم))1 117.
568I

CABINET HOURMANEK

مؤسسة تيدرارين 
 ETABLISSEMENT

TIDRARINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

CABINET HOURMANEK
 IMM HICHAM AVENUE (15
 HASSAN(II(AGADIR ، 80000،

agadir(maroc
مؤسسة تيدرارين 

 ETABLISSEMENT TIDRARINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي )0 زنقة 
السوق الحي الصناعي اكادير املغرب 

- 80000 اكادير املغرب .
تعيين مسير جديد للشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.((75(

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
))0))تم تعيين) 05)أشت) املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

حورمانيك احمد كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (10 بتاريخ) باكادير  التجارية 

))0))تحت رقم))1 117.

569I

مكتب املحاسبة اطاكوم

STE TGBB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قصل التصصية

مكتب املحاسبة اطاكوم
زنقة )6 رقم ) تنجداد ، 600)5، 

تنجداد املغرب
STE TGBB شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : قصر 
ايت الحو ملعب - 600)5 تنجداد 

املغرب.
قصل التصصية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.1 (((

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(0 يونيو) ((0 املؤرخ في)
مسؤولية) ذات  شركة  (STE TGBB
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رغسمالها)
الحو) ايت  قصر  اإلجتماعي  مقرها 
املغرب) تنجداد  (5(600 (- ملعب)

نتيجة لتلقائي.
و عين:

بوين�شى) احمد  السيد)ة))
ملعب) الحو  ايت  قصر  وعنوانه)ا))
)ة)) تنجداد املغرب كمصصي) (5(600

للشركة.
وقد تم انعقاد الجمعية الختامية)
قصر) وفي  ((0(0 غكتوبر) (06 بتاريخ)
تنجداد) (5(600 (- ملعب) الحو  ايت 

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم))71.
570I

مكتب املحاسبة اطاكوم

STE AKBOUB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب املحاسبة اطاكوم
زنقة )6 رقم ) تنجداد ، 600)5، 

تنجداد املغرب
STE AKBOUB شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصصية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر اكلي 
ملعب - 600)5 تنجداد املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.701(
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)19)يوليوز)))0))تقرر حل)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 STE AKBOUB الوحيد) الشريك 
مبلغ رغسمالها)10.000)درهم وعنوان)
ملعب) اكلي  قصر  اإلجتماعي  مقرها 
(: تنجداد املغرب نتيجة ل) (5(600  -

تلقائي.
و حدد مقر التصصية ب قصر اكلي)

ملعب)-)600)5)تنجداد املغرب.)
و عين:

احمد حمي وعنوانه)ا)) السيد)ة))
تنجداد) (5(600 ملعب) اكلي  قصر 

املغرب كمصصي))ة))للشركة.
حمي) العزيز  عبد  السيد)ة))
 5(600 وعنوانه)ا))قصر اكلي ملعب)
تنجداد املغرب كمصصي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)759.
571I

مكتب املحاسبة اطاكوم

STE BELKASMI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب املحاسبة اطاكوم
زنقة )6 رقم ) تنجداد ، 600)5، 

تنجداد املغرب
STE BELKASMI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصصية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر اكلي 
ملعب - 600)5 تنجداد املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11  1
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
))0))تقرر حل) 01)أشت) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 STE BELKASMI الوحيد) الشريك 
درهم) (100.000 رغسمالها) مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر اكلي)
املغرب) تنجداد  (5(600 (- ملعب)

نتيجة ل):)تلقائي.
و حدد مقر التصصية ب قصر اكلي)

ملعب)-)600)5)تنجداد املغرب.)
و عين:

بلقاسمي) علي  السيد)ة))
 5(600 وعنوانه)ا))قصر اكلي ملعب)
تنجداد املغرب كمصصي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)760.
57(I

FOUZMEDIA

 SOCIETE TURBO
AMENAGEMENT

إعالن متعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 SOCIETE TURBO
AMENAGEMENT »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: مكتب 
) إقامة ياسمين 5) شارع يعقوب 

املنصور - - القني1رة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.56(05

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)10)ماي)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
500)حصة اجتماعية) تصويت) مايلي:)
في ملكية السيد مغار سيف اإلسالم)

لصائدة السيد السعيد بنجيالني
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
من) سعيد  بنجيالني  السيد  تعيين 
السيد) استقالة  بعد  التسيير  مهمة 

مغار سيف اإلسالم
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
في) اجتماعية  حصة  (500 تصويت)
اإلسالم) سيف  مغار  السيد  ملكية 

لصائدة السيد السعيد بنجيالني
على) ينص  الذي  رقم) 1:) بند 
تعيين السيد بنجيالني سعيد) مايلي:)
من مهمة التسيير بعد استقالة السيد)

مغار سيف اإلسالم
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) بالقني1رة  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)))))9.
57(I

PERLA GESTION

MZWARTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

PERLA GESTION
ص.ب 180 كلميمة الراشيدية 
ص.ب 180 كلميمة الراشيدية، 

50))5، كلميمة املغرب
MZWARTE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 
الجديد سكتور )0 رقم 50) كلميمة 

- 50))5 كلميمة املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16(09
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MZWARTE
االشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)

املختلصة.
الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الجديد سكتور))0)رقم)50))كلميمة)

- 50))5)كلميمة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بقيمة) (800 (: السيد سموح علي)

100)درهم.
 (00 (: ناعمة) سكو�شي  السيدة 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد سموح علي عنوانه)ا))الحي)
الجديد سيكتور))0)رقم)50))كلميمة)

50))5)كلميمة املغرب.
السيدة سكو�شي ناعمة عنوانه)ا))
 (50 رقم) (0( الحي الجديد سيكتور)

كلميمة)50))5)كلميمة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سموح علي عنوانه)ا))الحي)
الجديد سيكتور))0)رقم)50))كلميمة)

50))5)كلميمة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)1)10.
57 I

PERLA GESTION

TAABASTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

PERLA GESTION
ص.ب 180 كلميمة الراشيدية 
ص.ب 180 كلميمة الراشيدية، 

50))5، كلميمة املغرب
TAABASTE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
لحرون امالكو كلميمة - 50))5 

كلميمة املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16(07

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TAABASTE
األشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)

املختلصة.
قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 5((50 (- كلميمة) امالكو  لحرون 

كلميمة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد سموح موحى):)1000)بقيمة)

100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) موحى  سموح  السيد 
 5((50 قصر لحرون امالكو كلميمة)

كلميمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) موحى  سموح  السيد 
 5((50 قصر لحرون امالكو كلميمة)

كلميمة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)0)10.

575I

CAF MAROC

IMLAKK SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
IMLAKK SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة واد 
زيز رقم 0) اقامة كاس1يا ال1ابق 
الثاني رقم 10 - 90000 طنجة 

املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(979(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMLAKK SERVICES
مح1ة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

للخدمات.
زنقة واد) (: عنوان املقر االجتماعي)
ال1ابق) كاس1يا  اقامة  ((0 رقم) زيز 
طنجة) (90000  -  10 رقم) الثاني 

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: امشيشو) احمد  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد سعيد ابركان):)500)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

السيد احمد امشيشو عنوانه)ا))
زنقة أار) املغارات  املغاير ق1اع  حي 

حراء)90000)طنجة املغرب.
عنوانه)ا)) ابركان  سعيد  السيد 
 VERGE DE LA SALUT 0 1( 0(
 0( BADALONA . BARCELONA

.ESPAGNE
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد امشيشو عنوانه)ا))
زنقة أار) املغارات  املغاير ق1اع  حي 

حراء)90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (15 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)56596).
576I

FOUZMEDIA

QABADI DRISS TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
QABADI DRISS TRANS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
اليان3 دارنا عمارة غS1 7/)) الشقة 

17 - 000 1 القني1رة املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66(67

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
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الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.QABADI DRISS TRANS
:)مقاول في) أرض الشركة بإيجاز)

نقل البضائع.
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اليان3 دارنا عمارة غS1/(( 7)الشقة)

17 - 000 1)القني1رة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: ادري3) قبادي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ادري3  قبادي  السيد 

القني1رة)000 1)القني1رة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ادري3  قبادي  السيد 

القني1رة)000 1)القني1رة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) بالقني1رة  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)-.
577I

FOUZMEDIA

SHOP BY SAFAA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
SHOP BY SAFAA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 7) 
عمارة بن عمر تجزئة لوفالون الرقم 
01 1-)0 1 - 00 1 القني1رة البلد

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66(97

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SHOP(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.BY SAFAA
بيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
والتصدير،) االستيراد  املالب3،)

االشغال املختلصة.
عنوان املقر االجتماعي):)املحل)7) 
عمارة بن عمر تجزئة لوفالون الرقم)
)0 1-01 1 - 00 1)القني1رة البلد.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) اسغلي  فصاء) السيدة 
 78585  95(00 زنقة دو شو�شي) (55

سراسلي فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اسغلي  فصاء) السيدة 
 78585  95(00 زنقة دو شو�شي) (55

سراسلي فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) بالقني1رة  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)-.
578I

FOUZMEDIA

DISTRIPLANTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
DISTRIPLANTE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 

59 شارع موالي عبد العزيز اقامة 
موالي عبد العزيز الرقم   - 000 1 

القني1رة املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66(9(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DISTRIPLANTE
غو) تاجر  (: بإيجاز) الشركة  أرض 
مقاول في) وسيط استيراد وتصدير،)

االشغال املختلصة وغشغال البناء.
الرقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اقامة) العزيز  عبد  موالي  شارع  (59
 1 000 - موالي عبد العزيز الرقم)  

القني1رة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: السيد حميميدي عبد هللا)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 (: السيد حميميدي عرفات)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
هللا) عبد  حميميدي  السيد 
عنوانه)ا))القني1رة)000 1)القني1رة)

املغرب.
عرفات) حميميدي  السيد 
عنوانه)ا))القني1رة)000 1)القني1رة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

هللا) عبد  حميميدي  السيد 
عنوانه)ا))القني1رة)000 1)القني1رة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) بالقني1رة  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)-.

579I

FOUZMEDIA

IMMO LEG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
IMMO LEG شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 
 1 شارع منصور الذهبي املكتب 

) اقامة فكيك - 000 1 القني1رة 
املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6596(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (0(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 IMMO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.LEG
وسيط) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عقاري لبيع غو تأجير العقارات.
عنوان املقر االجتماعي):)الرقم) 1 
شارع منصور الذهبي املكتب)))اقامة)

فكيك)-)000 1)القني1رة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
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لكرون) احمر  حميد  السيد 
 16000 املركز) زيرارة  عنوانه)ا))

سيدي قاسم املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
لكرون) احمر  حميد  السيد 
 16000 املركز) زيرارة  عنوانه)ا))

سيدي قاسم املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) بالقني1رة  االبتدائية 

يوليوز)))0))تحت رقم)-.
580I

FOUZMEDIA

 INGENIERIE CONSEIL ET
 ADMINISTRATION DU BTP

ICAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 INGENIERIE CONSEIL ET

 ADMINISTRATION DU BTP
ICAB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 
6 املجموعة )) تجزئة التيسير - 

000 1 القني1رة املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66(75
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 INGENIERIE CONSEIL ET
 ADMINISTRATION DU BTP

.ICAB
مكتب) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
مهندس) (- البحثي) املسح  دراسة 

استشاري.

املحل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- التيسير) تجزئة  ((( املجموعة) (6

000 1)القني1رة املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

مص1صى) فاضيل  السيد 

االسماعيلية) ((66 الرقم) عنوانه)ا))

000 1)القني1رة املغرب.

عبدالعالي) فاضيل  السيد 

 18 الشقة) املنار  تجزئة  عنوانه)ا))

مراكش) (--- ((6 عمارة) ال1ابق) )

املغرب.

السيد الحيمر مص1صى عنوانه)ا))

 --  861 الرقم) جنوب  بنيصر  دوار 

تمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

مص1صى) فاضيل  السيد 

االسماعيلية) ((66 الرقم) عنوانه)ا))

000 1)القني1رة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ) بالقني1رة  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)-.

581I

FLASH ECONOMIE

CLIM STYL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

CLIM STYL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة7 

تجزئة اليمان متجر رقم ) - 000 ) 

الجديدة املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

196(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (1(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CLIM (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.STYL

أرض الشركة بإيجاز):)-)الصيانة)

وتركيب التبريد.

-)األعمال الكهربائية الصناعية)

-)غعمال مختلصة..

تجزئة7  (: عنوان املقر االجتماعي)

 ( 000 -  ( تجزئة اليمان متجر رقم)

الجديدة املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الكريم جوي):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

جوي) الكريم  عبد  السيد 

شقة)   اليمان  تجزئة  (7 عنوانه)ا))

000 ))الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

جوي) الكريم  عبد  السيد 

شقة)   اليمان  تجزئة  (7 عنوانه)ا))

000 ))الجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة بتاريخ) 1)يوليوز)

))0))تحت رقم)687.

58(I

cabinet(aux(services(des(affaires

RIMAL CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

cabinet(aux(services(des(affaires
 n° 99 rue(my(lhassan 1er

 etage(erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

RIMAL CASH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي رقم 8 1 
شارع موالي اسماعيل ارفود - 

00))5 غرفود املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1578(

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) ((0(( 01)أشت) املؤرخ في)

نشاط الشركة من)»بارافرم�شي
الوساطة التجارية

إلى) األموال«) تحويل  وكالة 
»االعمال مختلصة

الوساطة التجارية
وكالة تحويل األموال«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)769.

58(I

cabinet(aux(services(des(affaires

 PANORAMIC
MOROCCANTOURS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قصل التصصية

cabinet(aux(services(des(affaires
 n° 99 rue(my(lhassan 1er

 etage(erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

 PANORAMIC
MOROCCANTOURS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : قصر 

تناموست طاوس الريصاني - 50 )5 
الريصاني املغرب.
قصل التصصية
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

.15 61

العام) الجمع  بمقت�شى 

أشت) (09 في) املؤرخ  اإلستثنائي 

 PANORAMIC حل) تقرر  ((0((

شركة ذات) (MOROCCANTOURS

رغسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

طاوس) تناموست  قصر  اإلجتماعي 

الريصاني)-)50 )5)الريصاني املغرب)
نتيجة إلحتكر السوق

ازمة كورونا.

و عين:

السيد)ة))زكرياء)مومني وعنوانه)ا))

غرفود املغرب) (5((00 هبيبات ارفود)

كمصصي))ة))للشركة.

وقد تم انعقاد الجمعية الختامية)

قصر) وفي  ((0(( أشت) (09 بتاريخ)

تناموست طاوس الريصاني)-)50 )5 

الريصاني املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)768.

58 I

EGSM

AQUA MASSAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

EGSM

 RUE(Med(EL(BEQUAL, IMM.

 CLARISSE, 2EME(ETAGE, APPT.

N°04, GUELIZ ، 40000، مراكش 

املغرب

AQUA MASSAGE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

الحديقة الكبرى’ زنقة ابن عائشة 

’عمارة H ’ ال1ابق التالت شقة رقم 

19’ جليز - 0000  مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1155(5

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في)18)يوليوز)))0))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ابن) زنقة  الكبرى’) الحديقة  »إقامة 
التالت) ال1ابق  (’ (H ’عمارة) عائشة)
شقة رقم)19’)جليز)-)0000 )مراكش)
إلى)»إقامة الحديقة الكبرى’) املغرب«)
ال1ابق) (’ (G ’عمارة) زنقة ابن عائشة)
  0000 (- جليز) (’16 الثاني شقة رقم)

مراكش املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (15 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))0))تحت رقم)8589)1.

585I

CABINET RAMI EXPERTISE

SOCIETE MLY SLIMANE FES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

 SOCIETE MLY SLIMANE FES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 9 شارع 
سانت لوي3 لوي3 طريق عين 
الشقف - 0000) فاس املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7( 99

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOCIETE MLY SLIMANE FES
فيدلي) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
تجزئة يشغل غقل من ثالثة غشخاص.
شارع) (9 (: عنوان املقر االجتماعي)
عين) طريق  لوي3  لوي3  سانت 

الشقف)-)0000))فاس املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
مبلغ رغسمال الشركة:)1.800.000 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة منى كتاني):)18000)بقيمة)

100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
 (9 السيدة منى كتاني عنوانه)ا))
طريق) كوطيف  تجزئة  نصيرة  زنقة 

إيموزارفاس)0000))فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 (9 السيدة منى كتاني عنوانه)ا))
طريق) كوطيف  تجزئة  نصيرة  زنقة 

إيموزارفاس)0000))فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (16 بتاريخ) بصاس  التجارية 

))0))تحت رقم)10 ).
586I

SMCFF

 DIGITAL BUSINESS
DEVELOPPEMENT GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي3 شركة

SMCFF
6  شارع الزرق1وني ال1ابق التاني 
الشقة رقم 6 ، 5000)، الداربيضاء 

املغرب
 DIGITAL BUSINESS

 DEVELOPPEMENT GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
كلميمة رقم )65 إقامة اللوفر 

ال1ابق الرابع شقة 11 - 000)) 
الداربيضاء املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55(705
 (9 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يوليوز)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
متبوعة) الشركة  تسمية 
بمختصر) اإلقتضاء) عند 
 DIGITAL BUSINESS (: تسميتها)

.DEVELOPPEMENT GROUP
جميع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
الخافة) االستشارات  خدمات 
والتسويق) االتصال  باستراتيجيات 

من خالل غي وسيط عبر اإلنترنت
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
كلميمة رقم))65)إقامة اللوفر ال1ابق)
الرابع شقة)11 - 000)))الداربيضاء)

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (500 (: السيد امين العناز)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 (: السيد عبد الرحيم فكري)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) العناز  امين  السيد 
زنقة ضاية ِعوة) (11 شقة) (10 عمارة)

اكدال)10000)الرباط املغرب).
فكري) الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا))فيال)0 )تجزئة االندل3 بئر)

انزران م ج)0000))مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) العناز  امين  السيد 
زنقة ضاية ِعوة) (11 شقة) (10 عمارة)

اكدال)10000)الرباط املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)758 )8.
587I
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cabinet(abda(conseil(et(management

 SOCIETE MINIERE DE
GHOUALEM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي3 شركة

 cabinet(abda(conseil(et
management

رقم 9))ال1ابق االول طريق سيدي 
وافل الحي الصناعي ، 6000 ، 

اسصي اسصي
 SOCIETE MINIERE DE
GHOUALEM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة )) 
عمارة ) شقة رقم 6 بالد الجد - 

6000  اسصي املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(069
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE MINIERE DE (:

.GHOUALEM
أرض الشركة بإيجاز):)-)استغالل)

املقالع واملناجم بأنواعها.
وتصدير) واستيراد  تسويق  (-
منتجات التعدين واملقالع والصخور)

الصناعية.
-)نقل البضائع لآلخرين..

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
6)بالد الجد)-) ))شقة رقم) )))عمارة)

6000 )اسصي املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (00 (: فنكوش) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد محمد مكودي):)00))حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 (: القباج) ل1يصة  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 (: السيد املص1صى بوشعار)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 (: الخوالني) نبيهة  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) فنكوش  السيد محمد 
تجزئة ال1لحاوي زنقة الوفاء))0)رقم)
88)سيدي يحي)60000)وجدة املغرب.
عنوانه)ا)) مكودي  محمد  السيد 
  6000  1 حي سعيدة) ((( بلوك) (07

اسصي املغرب.
السيدة ل1يصة القباج عنوانه)ا))
رقم))7)حدائق تمارة تجزئة الصضيلة)

0 0)1)الهرهورة املغرب.
بوشعار) املص1صى  السيد 
الليمون) تجزئة  لساسصة  عنوانه)ا))
البيضاء) الدار  ((0((( رقم) 1 

املغرب.
السيدة نبيهة الخوالني عنوانه)ا))
حسان) (6 شقة) الجوالن  ساحة  (1

0)100)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) فنكوش  السيد محمد 
تجزئة ال1لحاوي زنقة الوفاء))0)رقم)
88)سيدي يحي)60000)وجدة املغرب
السيد يحيي وبيهي عنوانه)ا))7 1 
التقدم) زنقة اوريكة تجزئة منى حي 

6000 )اسصي املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بآسصي بتاريخ)-)تحت رقم)-.
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FLASH ECONOMIE

HEALTHY TOURISM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

HEALTHY TOURISM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55((97

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((9
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد
 HEALTHY الشركة) تسمية 

 TOURISM
أرض الشركة بإيجاز)

التوافل ومنظمات الصعاليات-
العالقات العامة-

اإلستراتيجية واملشورة-
الوساطة السياحية-

6))شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
مرس السل1ان ال1ابق)1)الشقة)) - 

الدارالبيضاء)
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة)
 50.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 
درهم مقسمة الى)1000)حصة بقيمة)

100)درهم كالتالي
السيدة)

 AUGE( usage( SENTISSI,
 Martine,( Jacqueline,( Yvette,

 Gilberte,(Emilienne
 AUGE( usage السيدة) التسيير:)
 SENTISSI,( Martine,( Jacqueline,

Yvette,(Gilberte,(Emilienne
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)9 1 )8
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iso(fidus

MORCHID PLAST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

iso(fidus
حي األمال )0 رقم 0  مكتب رقم 06 
طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء ، 

0 96)، دارالبيضاء املغرب

MORCHID PLAST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي االمل 

) رقم ف ب 0  املكتب رقم 06 

ال1ابق ) تيط مليل - ) 96) الدار 

البيضاء املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55(855

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MORCHID PLAST

تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

وإعادة

تدوير املنتجات البالستيكية.

استيراد وتصدير.تاجر..

عنوان املقر االجتماعي):)حي االمل)
 06 رقم) املكتب  ( 0 ب) ف  رقم  ((

الدار) ((96 ( (- تيط مليل) (( ال1ابق)

البيضاء)املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: مرشيد) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مرشيد  سعيد  السيد 
 5 رقم) (7 عمارة) (( وليلي) مجموعة 

الدار البيضاء) ((06(0 سيدي مومن)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا)) مرشيد  سعيد  السيد 
 5 رقم) (7 عمارة) (( وليلي) مجموعة 
الدار البيضاء) ((06(0 سيدي مومن)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)561 )8.
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iso(fidus

H.N.T PLAST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

iso(fidus
حي األمال )0 رقم 0  مكتب رقم 06 
طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء ، 

0 96)، دارالبيضاء املغرب
H.N.T PLAST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي االمل 

) رقم ف ب 0  املكتب رقم 06 
ال1ابق ) تيط مليل - ) 96) الدار 

البيضاء املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55(857
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 H.N.T (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.PLAST
تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

وإعادة
تدوير املنتجات البالستيكية.

استيراد وتصدير.تاجر..
عنوان املقر االجتماعي):)حي االمل)
 06 رقم) املكتب  ( 0 ب) ف  رقم  ((
الدار) ((96 ( (- تيط مليل) (( ال1ابق)

البيضاء)املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد هللا لهاللي):)))))حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد محمد طا�شى):)))))حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

 (( (: نصيف) رضوان  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

لهاللي عنوانه)ا)) السيد عبد هللا 
اقامة الخير عمارة) (5 زنقة) حي الوالء)
75)رقم)1)سيدي مومن)0)06))الدار)

البيضاء)املغرب.
السيد محمد طا�شى عنوانه)ا))حي)
 (0670 09 58)رقم) )0)زنقة) املسيرة)

الدار البيضاء)املغرب.
السيد رضوان نصيف عنوانه)ا))
رقم)   ع هاء) املدينة العصرية م باء)
تيط) حجاج  سيدي  االول  ال1ابق 

مليل)) 96))الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
لهاللي عنوانه)ا)) السيد عبد هللا 
اقامة الخير عمارة) (5 زنقة) حي الوالء)
75)رقم)1)سيدي مومن)0)06))الدار)

البيضاء)املغرب
السيد محمد طا�شى عنوانه)ا))حي)
 (0670 09 58)رقم) )0)زنقة) املسيرة)

الدار البيضاء)املغرب
السيد رضوان نصيف عنوانه)ا))
رقم)   ع هاء) املدينة العصرية م باء)
تيط) حجاج  سيدي  االول  ال1ابق 

مليل)) 96))الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم))56 )8.
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AZHAR AGRI

AZHAR AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

AZHAR AGRI
حي القدس ) ، 00)5)، تازة املغرب

AZHAR AGRI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس 

) تاهلة - 00)5) تازة املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6605

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (0(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AZHAR AGRI

تسويق) (- (: أرض الشركة بإيجاز)

املنتجات الصالحية

-)االشغال الصالحية

-)نقل البضائع

حي) (: االجتماعي) املقر  .عنوان 

القدس)))تاهلة)-)00)5))تازة املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (0.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) ((00 (: ازهر) عياد  السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

حي) عنوانه)ا)) ازهر  عياد  السيد 

القدس تاهلة)00)5))تازة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

حي) عنوانه)ا)) ازهر  جواد  السيد 

القدس تاهلة)00)5))تازة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (07 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

))0))تحت رقم)6)).

59(I

IBTI DOM

RIDA CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قصل التصصية

IBTI DOM

 N° 8 2EME(ÉTAGE(RÉSIDENCE

 BOUBCHER BD MOHAMMED

V ، 63300، BERKANE املغرب

RIDA CAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم11 

زنقة الرياض حي السالم بركان 

00))6 بركان املغرب.

قصل التصصية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.((97

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((0(( غبريل) ((( املؤرخ في)

مسؤولية) ذات  شركة  (RIDA CAR

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعنوان) درهم  (50.000 رغسمالها)

مقرها اإلجتماعي رقم11)زنقة الرياض)

بركان) (6((00 بركان) السالم  حي 

املغرب نتيجة للتش1يب على الشركة)

من قائمة السجل التجاري للمحكمة)

االبتدائية ببركان نتيجة التوقف عن)

العمل والتصصية النهائية.

وعين:

احمد حمو وعنوانه)ا)) السيد)ة))

السالم) حي  الرياض  زنقة  رقم11)

)ة)) كمصصي) املغرب  بركان  (6((00

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

رقم11  وفي  ((0(( غبريل) ((( بتاريخ)

 6((00 (- السالم) حي  الرياض  زنقة 

بركان املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((8 بتاريخ) ببركان  االبتدائية 

))0))تحت رقم)1) .

59(I
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EXPERT FIDUCIAIRE

GARAGE AL MOUAHIDINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

EXPERT FIDUCIAIRE

 DERB JAMILA BLOC C N

 1300 HAY(HASSANI ، 20200،

CASABLANCA MAROC

 GARAGE AL MOUAHIDINE

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصصية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6) بلوك 

)) قريةالجماعة سيدي عتمان - 

0))0) الدارالبيضاء غملغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.116555

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

))0))تقرر حل) 05)أشت) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 GARAGE AL MOUAHIDINE

درهم) (100.000 رغسمالها) مبلغ 

بلوك) ((6 اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 

(- عتمان) سيدي  قريةالجماعة  (((

غملغرب نتيجة) الدارالبيضاء) ((0((0

ل):)عدم اكتمال أرض الشركة.

و حدد مقر التصصية ب)6))بلوك)

(- عتمان) سيدي  قريةالجماعة  (((

0))0))الدارالبيضاء)غملغرب.)

وعين:

كشوب) املص1صى  السيد)ة))
رقم) (5 زنقة) (( حي الصتح) وعنوانه)ا))

الدارالبيضاء) ((0((0 الشق) عين  (6

غملغرب كمصصي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

بلوك) ((6 (: بالتصصية) املتعلقة 

عتمان) سيدي  قريةالجماعة  (((

الدارالبيضاء)غملغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)97  )8.

59 I

شركة ابهوش للخدمات

M2M TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي ال1ابق 
االول رقم  0 العيون ، 70010، 

العيون املغرب
M(M TRANSPORT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

مدينة 5) مارس رقم 0 10 مكرر - 
70000 العيون املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(1589
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
))0))تم تعيين) )0)أشت) املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة))ديالل)

ابراهيم كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
17)أشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

))0))تحت رقم)))0)/556).
595I

EGSM

VILLA LOUISE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

EGSM
 RUE(Med(EL(BEQUAL, IMM.

 CLARISSE, 2EME(ETAGE, APPT.
N°04, GUELIZ ، 40000، مراكش 

املغرب
VILLA LOUISE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الزهرة’ حي تاركة ’ رقم    - 0)01  

مراكش املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(8177

 0( في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 

القانون) إعداد  تم  ((0(( أشت)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 VILLA (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.LOUISE

كراء) (• (: بإيجاز) الشركة  أرض 

لقضاء)الع1ل.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

’)رقم)   - 0)01   الزهرة’)حي تاركة)

مراكش املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 BRAHMI( Salomon, السيد)

 100 بقيمة) حصة  (Charles( :( 500

درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

 BRAHMI( Salomon, السيد)

 AV. JEAN  (0 عنوانه)ا)) (Charles

 JAURES 9 (50 GENTILLY

.FRANCE

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

 BRAHMI( Salomon, السيد)

 AV. JEAN  (0 عنوانه)ا)) (Charles

 JAURES 9 (50 GENTILLY

FRANCE

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (1( بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))0))تحت رقم)) 85)1.

596I

ائتمانية فر�شي فاطمة

DAR ELIRAKI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ائتمانية فر�شي فاطمة
شارع الزرق1وني بلوك ب رقم 16 
مديونة ، 90 0)، مديونة املغرب
DAR ELIRAKI SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 
اللة ياقوت ملتقى مص1صى املعاني 
ال1ابق الثاني رقم )6 مركز رياض 

الدارالبيضاء - 0000) الدارالبيضاء 
املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5(  79
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)01)أشت)))0))تم تحويل)
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
ملتقى) ياقوت  اللة  شارع  (61« من)
الثاني) ال1ابق  املعاني  مص1صى 
(- مركز رياض الدارالبيضاء) (6( رقم)
إلى) املغرب«) الدارالبيضاء) ((0000
»7)1)الصجر ال1ابق السصلي العمارة)
5)النوافر البيضاء)-))718))النوافر)

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم))66 )8.
597I

CHICHAOUA GESTION

PAIN ELGHAZZALY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

CHICHAOUA GESTION
. . ،0 ، .

PAIN ELGHAZZALY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اإلنارة 
سيدي املختار - 1000  شيشاوة 
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اململكة املغربية

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(169

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 PAIN (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ELGHAZZALY

أرض الشركة بإيجاز):)مخبزة.

عنوان املقر االجتماعي):)حي اإلنارة)

شيشاوة) ( 1000 (- املختار) سيدي 

اململكة املغربية.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: الغزالي) حسن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الغزالي  حسن  السيد 

رقم) 60  (01 مخيم الوحدة الربيب)

000)7)السمارة اململكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الغزالي  حسن  السيد 

رقم) 60  (01 مخيم الوحدة الربيب)

000)7)السمارة اململكة املغربية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) بامنتانوت  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)))0)/09).

598I

FLASH ECONOMIE

COQUELICOT SAVEURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

COQUELICOT SAVEURS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز زنيت 
بيزن3 زنقة مسلم رقم  1 باب دكالة 

- 0000  مراكش املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(810(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COQUELICOT SAVEURS
(: بإيجاز) الشركة  أرض 
مخبزة،حلويات،بيع بالتجزئة،ممون.

مركز) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
زنيت بيزن3 زنقة مسلم رقم) 1)باب)

دكالة)-)0000 )مراكش املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة أازي فاطمة الزهراء):)60 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
الجليل) عبد  موالي  السيد 
 100 بقيمة) حصة  ( 0 (: السعيدي)

درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
الزهراء) فاطمة  أازي  السيدة 
 6 رقم) االفمادي  تجزئة  عنوانه)ا))

تاركة)0000 )مراكش املغرب.

الجليل) عبد  موالي  السيد 
لعوينة) دوار  عنوانه)ا)) السعيدي 
مراكش) ( 0000 الحوز) تمصلوحت 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الزهراء) فاطمة  أازي  السيدة 
 6 رقم) االفمادي  تجزئة  عنوانه)ا))

تاركة)0000 )مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (09 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))0))تحت رقم)60 8)1.
599I

CABINET RAMI EXPERTISE

LANCO MAROC
تعيين رئي3 مجل3 اإلدارة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

LANCO MAROC »شركة 
املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 165 
املن1قة الصناعية بنسودة تجزئة 
النماء فاس - 0000) فاس املغرب.

»تعيين رئي3 مجل3 اإلدارة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1885(
اإلداري) العام  الجمع  إطار  في 

املؤرخ في))))يونيو)))0)
تقرر تعيين السيد أراسيه بنيت)

خوان خوسيه
شركة) إدارة  ملجل3  رئيسا 

 LANCO MAROC
بتاريخ:))))يونيو)))0)

له) املخولة  الصالحيات  وتتمثل 
فيما يلي:)تعيين رئي3 مجل3 اإلدارة)
غي حتى) (، طوال مدة واليته كمدير)
إلى) دعا  الذي  العام  االجتماع  نهاية 
املوافقة على البيانات املالية للسنة)

املالية املنتهية في)1))دجنبر)7)0)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) بتاريخ) 0) بصاس  التجارية 

))0))تحت رقم)7))).
600I

FNMCOMPTA

AMAILOG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN (1
 MARHAL 3 EME(ETAGE(N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
AMAILOG شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي إسماعيل  1 إقامة موالي 
إسماعيل ال1ابق ) رقم 9 - طنجة - 

90000 طنجة املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(9809

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (09
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMAILOG
وسيط) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
للبضائع) والدولي  الوطني  النقل 

,النقل الوطني والدولي للبضائع
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
موالي) إقامة  إسماعيل) 1) موالي 
إسماعيل ال1ابق)))رقم)9)-)طنجة)-)

90000)طنجة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد غيوب امعي):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
بقيمة) (1000 (: السيد غيوب امعي)

100)درهم.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

السيد غيوب امعي عنوانه)ا))زنقة)
طابق) ب  جوبا  اقامة  تشيكوفسكي 
طنجة) (90000 طنجة) (- ((( شقة) (7

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد غيوب امعي عنوانه)ا))زنقة)
طابق) ب  جوبا  اقامة  تشيكوفسكي 
طنجة) (90000 طنجة) (- ((( شقة) (7

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (16 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)9809)1.
601I

global(compta(et(conseils

TANGER PROMO NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

global(compta(et(conseils
10,شارع ابن تومرت ال1ابق الثاني ، 

90000، طنجة املغرب
 TANGER PROMO NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10,شارع 
ابن تومرت ال1ابق الثاني - 90000 

طنجة املغرب.
تصويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.95((1

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(( أشت) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):
  0 منير الغالي) )ة)) تصويت السيد)
حصة اجتماعية من غفل)0 )حصة)
لصائدة السيد))ة))محمد بلحاج بتاريخ)

1))دجنبر)1)0).
 (0 منير الغالي) )ة)) تصويت السيد)
حصة اجتماعية من غفل)0))حصة)
بنسعيد) محمد  )ة)) السيد) لصائدة 

بتاريخ)1))دجنبر)1)0).
 (0 منير الغالي) )ة)) تصويت السيد)
حصة اجتماعية من غفل)0))حصة)
لصائدة السيد))ة))عبد العالي املرابط)

بتاريخ)1))دجنبر)1)0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (05 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)88.
60(I

Notaire

SEPROM CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

Notaire
 Casablanca(résidence(marya(b
 Angle(bd(la(gironde(et(rue(ifni،

20500، Casablanca(Maroc
 SEPROM CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6) محج 
مرس السل1ان شقة ) ال1ابق األول 

- 0 01) الدار البيضاء املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

510(89
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SEPROM CONSTRUCTION
انعاش) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عقاري.
6))محج) (: عنوان املقر االجتماعي)
مرس السل1ان شقة)))ال1ابق األول)

- 0 01))الدار البيضاء)املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد الصديقي عبد العالي):)500 
حصة بقيمة)50.000)درهم للحصة).
حصة) (500 (: خالد) رضا  السيد 

بقيمة)50.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

العالي) عبد  الصديقي  السيد 
السل1ان) محج مرس  ((6 عنوانه)ا))
الدار) ((01 0 ال1ابق األول) (( شقة)

البيضاء)املغرب.
 (6 عنوانه)ا)) خالد  رضا  السيد 
محج مرس السل1ان شقة)))ال1ابق)

األول)0 01))الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
العالي) عبد  الصديقي  السيد 
السل1ان) محج مرس  ((6 عنوانه)ا))
الدار) ((01 0 ال1ابق األول) (( شقة)

البيضاء)املغرب
 (6 عنوانه)ا)) خالد  رضا  السيد 
محج مرس السل1ان شقة)))ال1ابق)

األول)0 01))الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)0))تحت رقم)786567.
60(I

DRY IMPORT

 TOP OFFICE
CONSOMMABLES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي3 شركة

TOP OFFICE CONSOMMABLES
7)1 شارع لال ياقوت ، )718)، 

الدارالبيضاء املغرب
 TOP OFFICE CONSOMMABLES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7)1 شارع 
لال ياقوت - 0000) الدارالبيضاء 

املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55(961
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (07
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TOP (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OFFICE CONSOMMABLES

أرض الشركة بإيجاز):)تاجر ورق،)
طابعة

عنوان املقر االجتماعي):)7)1)شارع)
الدارالبيضاء) ((0000 (- ياقوت) لال 

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد حمزة العرابي):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد غيوب العرابي):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) العرابي  حمزة  السيد 
الخ1ابي،) الكريم  عبد  زنقة  (7(
 (0(50 1)شقة) 0  الدور) املركز ب،)

الدارالبيضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) العرابي  غيوب  السيد 
الخ1ابي،) الكريم  عبد  زنقة  (7(
 (0(50 1)شقة) 0  الدور) املركز ب،)

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) العرابي  حمزة  السيد 
الخ1ابي،) الكريم  عبد  زنقة  (7(
 (0(50 1)شقة) 0  الدور) املركز ب،)

الدارالبيضاء)املغرب
عنوانه)ا)) العرابي  غيوب  السيد 
الخ1ابي،) الكريم  عبد  زنقة  (7(
 (0(50 1)شقة) 0  الدور) املركز ب،)

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم))87 )8.
60 I

HORIZON LINES SARL

A.N. Maintenance
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

HORIZON LINES SARL
شارع محمد اليزيدي، إقامة 

األندل3، بلوك H، ال1ابق األر�شي، 
رقم ) ، 0 0)9، ت1وان املغرب
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A.N. Maintenance شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي )) ، زنقة 
15 ، شارع الهالل األحمر ، ت1وان - 

000)9 ت1وان املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(19(7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 A.N. (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Maintenance
إعداد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
واملعدات) واآلالت  املعدنية  األشغال 
وتجميع) والكهربائية،) امليكانيكية 

املنشآت الصناعية الجديدة.
العامة) األشغال  غنواع  جميع 

والبناء)والتجديد.
والدعم،) للمساعدة  نشاط  غي 
لألفراد) النصيحة  الخدمة،)
وتحويل) ت1وير  غجل  من  والشركات 
نشاطهم)،)مثل:)التقني)،)االجتماعي)،)
QHSE))الجودة)،)النظافة)،)السالمة،)

البيئة).
املنتجات) وتصدير  استيراد 

التجارية املختلصة..
عنوان املقر االجتماعي):))))،)زنقة)
15)،)شارع الهالل األحمر)،)ت1وان)-)

000)9)ت1وان املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: السيد نور الدين القا�شي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
500)حصة) (: السيد اكرم بوظهر)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

القا�شي) الدين  نور  السيد 
شارع) (، (15 زنقة) (، ((( عنوانه)ا))
 9(000 ت1وان) (، األحمر) الهالل 

ت1وان املغرب.
عنوانه)ا)) بوظهر  اكرم  السيد 
شارع موري1انيا،)مجموعة ال1يران،)
عمارة الدراق،)ط))0)رقم)16،)ت1وان)

000)9)ت1وان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
القا�شي) الدين  نور  السيد 
شارع) (، (15 زنقة) (، ((( عنوانه)ا))
 9(000 ت1وان) (، األحمر) الهالل 

ت1وان املغرب
عنوانه)ا)) بوظهر  اكرم  السيد 
شارع موري1انيا،)مجموعة ال1يران،)
عمارة الدراق،)ط))0)رقم)16،)ت1وان)

000)9)ت1وان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (18 االبتدائية بت1وان بتاريخ)

))0))تحت رقم)1601.
605I

الجعصري ياسين

WEB CALL DESIGN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

الجعصري ياسين
زاوية شارع عبدهللا كنون وزنقة ابي 
جرير ال1بري،« تسنيم پالزا«، عمارة 
غ، طابق 6، مكتب 118 ، 90000، 

طنجة املغرب
WEB CALL DESIGN SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
موالي اسماعيل، اقامة موالي 

اسماعيل، رقم ))، طابق 5، رقم 
19 - 90000 طنجة املغرب 

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(97(7

 (1 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يوليوز)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 WEB (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CALL DESIGN SARL
تشغيل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

مركز اتصال هاتصي.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
موالي) اقامة  اسماعيل،) موالي 
اسماعيل،)رقم)))،)طابق)5،)رقم)19 

- 90000)طنجة املغرب).
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة بديعة بوختم):)0))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة أزالن عائشة جوان):)0) 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
0))حصة) (: السيدة اسماء)جوان)

بقيمة)100)درهم للحصة).
0))حصة) (: السيدة شيماء)جوان)

بقيمة)100)درهم للحصة).
حصة) ((0 (: جوان) بالل  السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بوختم  بديعة  السيدة 
عمارة) (،19 مجموعة) (،1 العرفان)
 90000  11 رقم) (،( طابق) (،((1

طنجة املغرب).
جوان) عائشة  أزالن  السيدة 
(،19 1،)مجموعة) العرفان) عنوانه)ا))
عمارة)1))،)طابق))،)رقم)11 90000 

طنجة املغرب).
عنوانه)ا)) جوان  اسماء) السيدة 
عمارة) (،19 مجموعة) (،1 العرفان)
 90000  11 رقم) (،( طابق) (،((1

طنجة املغرب).
عنوانه)ا)) جوان  شيماء) السيدة 
عمارة) (،19 مجموعة) (،1 العرفان)
 90000  11 رقم) (،( طابق) (،((1

طنجة املغرب).
عنوانه)ا)) جوان  بالل  السيد 
عمارة) (،19 مجموعة) (،1 العرفان)
 90000  11 رقم) (،( طابق) (،((1

طنجة املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

جوان) ايبانيا  مارتان  السيد 
تجزئة) جونصريير،) زنقة  عنوانه)ا))
ب،) عمارة  شاما،) اقامة  النرج3،)
طنجة) (90000  (801 رقم) (،8 طابق)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (11 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم))5651).
606I

STE KAPENGARO BEACH DAKHLA

 STE KAPENGARO BEACH
DAKHLA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي3 شركة

 STE KAPENGARO BEACH
DAKHLA

حي موالي رشيد ال1ابق السصلي رقم 
)71 ، 000)7، الداخلة املغرب
 STE KAPENGARO BEACH

DAKHLA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي 
رشيد ال1ابق السصلي رقم )71 - 

000)7 الداخلة املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(((69

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.KAPENGARO BEACH DAKHLA

أرض) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
الشركة في املغرب وفي الخارج هو):)

•)نادي فندقي)
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•)الصنادق واإلقامة
•)استقبال غو إظهار األحداث

وإدارة) وإنشاء) تشغيل  (•
واملوتيالت) والنزل  املعسكرات 

والبناأل
•)تشغيل وإدارة مقهى وم1عم

(، والعملي) النظري  التدري3  (•
والتدريب السريع على ركوب األمواج)

باملعدات والرياضات املائية األخرى
(، والعملي) النظري  التعليم  (•
(... العربات) على  السريع  والتدريب 
الكاياك) وقوارب  الشراعية  الدراجة 

الشراعية
وتأجير) وبيع  وشراء) استيراد  (•
ورباعية) سكي  جت  معدات  جميع 

معدات ركوب األمواج
استيراد وتسويق وتأجير جميع) (•

املعدات الرياضية
ودعمهم) العمالء) استقبال  (•
الثقافية) للزيارات  وسصرهم  ونقلهم 
غمسيات) تنظيم  وكذلك  والرياضية 
ومؤتمرات) وندوات  عمل  ووجبات 

ورحالت استكشافية
التشغيل) (، اإليجار) (، اإلدارة) (•
(، الترميم) (، التجديد) (، التخ1يط) (،
التقليدية) البيوت  بيع  (، االستحواذ)
(، الرياض) (، السياحية) املساكن  (،
(، التخييم) (، املوتيالت) (، الصنادق)

الكرفانات)،)قرية الع1الت
•)تجارة األسماك بالجملة

•)جميع غنواع األنش1ة السياحية
(، الغير) لحساب  البضائع  نقل  (•

نقل األشخاص لحساب الغير
بكافة) الصحية  األدوات  بيع  (•

غشكالها بشكل عام
املراكز) تأجير  ودراسة  تنظيم  (•
والنوادي الرياضية واملقاهي وحانات)
وحمامات) الخصيصة  الوجبات 
التجارة) ومحالت  والساونا  السباحة 
والشقق) املجمع  وإدارة  السياحية 
النزهة) وحرف  للسكن  والصيالت 

السياحية.
•)تموين شركات ال1يران

(، ذلك) في  بما  تنظيمية  خدمة  (•
اإلدارية) باملوردين واإلدارة  االتصال 
واملشروبات) األطعمة  وتخزين  (،

(، إلعدادها) الالزمة  وامللحقات 

وإنتاج وتسليم) (، وتنظيف امللحقات)

تموين شركات ال1يران

•)بيع البضائع في السوق الحرة

وال1ائرات) والسصن  التموين  (•

وكافة الخدمات البحرية والجوية

تقديم) غنش1ة  جميع  ممارسة  (•

ال1عام

•)تنظيم وتشغيل أرف الحصالت

•)تأجير معدات الحصالت

•)تأجير معدات الصوت

املتحركة) والرسوم  التنظيم  (•

واالحتصاالت) الحصالت  لجميع 

وحصالت االستقبال والكوكتيالت مثل)

حصالت الزفاف واالحتصاالت العائلية)

واالحتصاالت) واملؤتمرات  واملؤتمرات 

الوطنية غو الدولية مع غو بدون تقديم)

ال1عام

املنتجات) وتوزيع  وبيع  شراء) (•

والصنادق) للمجتمعات  الغذائية 

وامل1اعم واألفراد

السياحية) العروض  تنظيم  (•

والترفيهية

لعمليات) االمتياز  فاحب  (•
،)عربات) )رباعية) األنش1ة الرياضية)

التي تجرها الدواب)،)دراجة الجمل)،)

دراجة نارية).

•)استئجار املركبات))كواد)

الهوائية) الدراجات  تأجير  (•

(، ((... )كواد) النارية) والدراجات 

دراجات هوائية غو دراجات نارية.

)تأجير) الخدمة) إدارة  مقاول  (•
رباعي).

(، وترفيهية) ترفيهية  غنش1ة  (•

تأجير معدات غوقات الصراغ للمرافق)

والعروض) واملعارض  الترفيهية 

غنش1ة املتنزهات) وغنش1ة الشاطئ.)

األنش1ة) سيما  وال  (، واملتنزهات)

املائية وأيرها من األنش1ة الرياضية)

،)وتنظيم األحداث الرياضية.

يقوم) ميكانيكي  (MD مصلح-) (•

بعمليات االستيراد والتصدير.

غجهزة) غو  معدات  استئجار  (•
رياضية.

مواد) وتجارة جميع  وبيع  شراء) (•

البناء)والتركيبات الصحية والسباكة)

وال1الء)واإلكسسوارات الصناعية

•)النقل العام الخاص لألشخاص

•)النقل املحلي والدولي

•)اقتناء)غو استخدام غو بيع جميع)

العمليات وبراءات االختراع املتعلقة)

بهذه األنش1ة.

•)إنشاء)واستئجار وشراء)وتشغيل)

غي مجال

•)جميع األنش1ة العقارية

•)التجارة العامة

•)تقديم خدمات وغعمال متنوعة

•)جميع غنواع األنش1ة السياحية

•)استيراد)/)تصدير جميع املنتجات)

القانونية

العمليات) جميع  (، عام) وبشكل 

املرتب1ة بشكل مباشر غو أير مباشر)

بنشاطها لتعزيز نمو الشركة وت1ورها

عنوان املقر االجتماعي):)حي موالي)

 -  71( رقم) السصلي  ال1ابق  رشيد 

000)7)الداخلة املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: اكور) السيد حبيب هللا 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

السيد حبيب هللا اكور عنوانه)ا))

 7(000  71( رقم) رشيد  موالي  حي 

الداخلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حبيب هللا اكور عنوانه)ا))

 7(000  71( رقم) رشيد  موالي  حي 

الداخلة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)))0)/56)1.

607I

BASMA FUD

PRESTIGIA LUXURY EVENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تصويت حصص

BASMA FUD
 RDC DERB LAAYOUNE EL ( 

 ALIA(MOHAMMEDIA ، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

 PRESTIGIA LUXURY EVENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

سبتة الرقم ٣٩٦ محمدية - 0800) 
محمدية املغرب.
تصويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.( 8(1

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) ((0(( أشت) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):
البدوي) كوثر  )ة)) السيد) تصويت 
غفل) من  اجتماعية  حصة  (1.000
)ة)) السيد) لصائدة  حصة  (1.000
أشت) (17 بتاريخ) حصيظي  خديجة 

.(0((
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 17 بتاريخ) باملحمدية  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)5 15.

608I

IMP SAHARA

GTS TECHNICAL SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

IMP SAHARA
حي موالي رشيد بلوك  1 رقم 1 
مكرر العيون، 70000، العيون 

املغرب
 GTS TECHNICAL SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
لخريف ال1ابق ) رقم )1 تجزئة 

707 شارع محمد السادس 70000 
العيون املغرب.
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تصويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.( 919

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(( أشت) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):

 NIHAT )ة)) السيد) تصويت 

اجتماعية) حصة  (TONGUC 500

من غفل)1.000)حصة لصائدة السيد)

 11 بتاريخ) (CENGIZ OGUZER )ة))

أشت)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

17)أشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

))0))تحت رقم)))0)/  5).

609I

CHICHAOUA GESTION

KATKOUT COM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CHICHAOUA GESTION

. . ،0 ، .

KATKOUT COM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصصية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار احمد 

سالم جماعة كماسة - 1000  

شيشاوة اململكة املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1965

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر) ((0(( أشت) (11 في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 KATKOUT الوحيد) الشريك  ذات 

 100.000 رغسمالها) مبلغ  (COM

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار)

احمد سالم جماعة كماسة)-)1000  

(: شيشاوة اململكة املغربية نتيجة ل)

الركود االقتصادي.

دوار) ب  التصصية  مقر  حدد  و 

احمد سالم جماعة كماسة)-)1000  

شيشاوة اململكة املغربية.)

و عين:

الناجي) الجبار  عبد  السيد)ة))

 159 الرقم) د  (( املسيرة) وعنوانه)ا))

املغربية) اململكة  مراكش  ( 0000

كمصصي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) بامنتانوت  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)))0)/80).

610I

global(audit(partners

YOM FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

global(audit(partners

 Avenue(Hassan(II(rond(point

 saint(exupéry(etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca(maroc

YOM FOOD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 شارع 

عين تاوجتات بورجون - )005) 

الدار البيظاء املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(61(1(

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم) ((0(( أشت) (01 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

 10.000« غي من) درهم«) (990.000«

درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)

مقافة مع ديون) إجراء) (: عن طريق)

الشركة املحددة املقدار واملستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)717 )8.

611I

DAKOTAH

DAKOTAH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

DAKOTAH
9) عمر ابن العاص ) ال1ابق رقم 

6) ، 90000، طنجة املغرب
DAKOTAH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 9) عمر 
ابن العاص ) ال1ابق رقم 6) - 

90000 طنجة املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(98((
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (1(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DAKOTAH
أرض الشركة بإيجاز):)م1عم.

عمر) ((9 (: عنوان املقر االجتماعي)
 -  (6 رقم) ال1ابق  (( العاص) ابن 

90000)طنجة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
شريف) نجيب  محمد  السيد 
دوزان):)50))حصة بقيمة)100)درهم)

للحصة).
 750 (: الياس) طح1اح  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
شريف) نجيب  محمد  السيد 
دوزان عنوانه)ا))شارع محمد التازي)

رقم)) 90000)طنجة املغرب.
السيد طح1اح الياس عنوانه)ا))
بروكسيل) (1000 بلجيكا) بروكسيل 

بلجيكا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

شريف) نجيب  محمد  السيد 
دوزان عنوانه)ا))شارع محمد التازي)

رقم)) 90000)طنجة املغرب
السيد طح1اح الياس عنوانه)ا))
طنجة) (1000 بلجيكا) بروكسيل 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (16 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)6)566).
61(I

سودوحا ايمو

SODOHA IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

سودوحا ايمو
ريزيدن3 طنجة البالية عمارة 

9) شقة رقم 5) ال1ابق الرابع ، 
90000، طنجة املغرب

SODOHA IMMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

طنجة البالية عمارة 9) شقة رقم 
5) ال1ابق الرابع - 90000 طنجة 

املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(95(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((8
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SODOHA IMMO
منعش) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عقاري.
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اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم) شقة  ((9 عمارة) البالية  طنجة 
طنجة) (90000 (- الرابع) ال1ابق  ((5

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (100 (: السيد احمد عياد)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد احمد عياد عنوانه)ا))شارع)
احمد شوقي رقم)1)حي موالي الحسن)

000)9)ت1وان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد عياد عنوانه)ا))شارع)
احمد شوقي رقم)1)حي موالي الحسن)

000)9)ت1وان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) بتاريخ) 0) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)00)56).
61(I

CABYOUCOM

NOURANOV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM(ACOINE 1 ERE(ETAGE(BUR
 N° 01 SOUK(EL(ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC
NOURANOV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
مغراوة قرية بن عودة سوق اربعاء - 
00) 1 سوق اربعاء الغرب املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(7751

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((6

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NOURANOV
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

مختلصة والبناء.
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- مغراوة قرية بن عودة سوق اربعاء)

00) 1)سوق اربعاء)الغرب املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيد العكيلة بوسلهام)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد العكيلة بوسلهام عنوانه)ا))
دوار مغراوة قرية بنعودة سوق اربعاء)

00) 1)سوق اربعاء)الغرب املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العكيلة بوسلهام عنوانه)ا))
دوار مغراوة قرية بنعودة سوق اربعاء)

00) 1)سوق اربعاء)الغرب املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
الغرب) االربعاء) بسوق  االبتدائية 
رقم) تحت  ((0(( أشت) (16 بتاريخ)

.(7(
61 I

CABYOUCOM

PISCAM TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM(ACOINE 1 ERE(ETAGE(BUR
 N° 01 SOUK(EL(ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC
PISCAM TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 

جراي لال ميمونة سوق اربعاء - 

00) 1 سوق اربعاء الغرب املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(775(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PISCAM TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املستخدمين.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اوالد جراي لال ميمونة سوق اربعاء)

- 00) 1)سوق اربعاء)الغرب املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد بلعالية محمد):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد بلعالية عبد الرحيم):)500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) محمد  بلعالية  السيد 

مركز لال ميمونة سوق اربعاء)00) 1 

سوق اربعاء)الغرب املغرب.

الرحيم) عبد  بلعالية  السيد 

دوار العنابسة لال ميمونة) عنوانه)ا))

اربعاء) سوق  (1 (00 اربعاء) سوق 

الغرب املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) محمد  بلعالية  السيد 

مركز لال ميمونة سوق اربعاء)00) 1 

سوق اربعاء)الغرب املغرب

الرحيم) عبد  بلعالية  السيد 

دوار العنابسة لال ميمونة) عنوانه)ا))

اربعاء) سوق  (1 (00 اربعاء) سوق 

الغرب املعرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

الغرب) االربعاء) بسوق  االبتدائية 

رقم) تحت  ((0(( أشت) (16 بتاريخ)

.(7(

615I

CABYOUCOM

BERRY GOOD TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

CABYOUCOM

 AV ABDELOUAHAB EL WARAK

 IMM(ACOINE 1 ERE(ETAGE(BUR

 N° 01 SOUK(EL(ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC

BERRY GOOD TRANS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

النجاجعة سوق الثالثاء الغرب 

سوق اربعاء - 00) 1 سوق اربعاء 

الغرب املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(7757

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BERRY(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.GOOD TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املستخدمين ونقل البضائع.
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دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
النجاجعة سوق الثالثاء)الغرب سوق)
الغرب) 00) 1)سوق اربعاء) (- اربعاء)

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
: الصامد) عبد  طراكلوا   السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
الصامد) عبد  طراكلوا  السيد 
سوق) النجاجعة  دوار  عنوانه)ا))
 1 (00 الغرب سوق اربعاء) الثالثاء)

سوق اربعاء)الغرب املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الصامد) عبد  طراكلوا  السيد 
سوق) النجاجعة  وار  عنوانه)ا))
 1 (00 الغرب سوق اربعاء) الثالثاء)

سوق اربعاء)الغرب املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
الغرب) االربعاء) بسوق  االبتدائية 
رقم) تحت  ((0(( أشت) (16 بتاريخ)

.(76
616I

CABYOUCOM

ZAKY PERNOV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM(ACOINE 1 ERE(ETAGE(BUR
 N° 01 SOUK(EL(ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC
ZAKY PERNOV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
العواكلة سيدي محمد لحمر سوق 
اربعاء - 00) 1 سوق اربعاء الغرب 

املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(7755

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((9

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ZAKY (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.PERNOV

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املستخدمين.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
لحمر سوق) العواكلة سيدي محمد 
الغرب) 00) 1)سوق اربعاء) (- اربعاء)

املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد الزكي رشيد):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

السيد الزكي رشيد عنوانه)ا))دوار)
لحمر سوق) العواكلة سيدي محمد 
الغرب) اربعاء) سوق  (1 (00 اربعاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الزكي رشيد عنوانه)ا))دوار)
لحمر سوق) العواكلة سيدي محمد 
الغرب) اربعاء) سوق  (1 (00 اربعاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

الغرب) االربعاء) بسوق  االبتدائية 

رقم) تحت  ((0(( أشت) (16 بتاريخ)

.(75

617I

CABYOUCOM

B C H AL JAWDA CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM(ACOINE 1 ERE(ETAGE(BUR
 N° 01 SOUK(EL(ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC
B C H AL JAWDA CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي انجيمة 
مجموعة االمل رقم 0)1 سوق 

اربعاء - 00) 1 سوق اربعاء الغرب 
املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(77 (

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 B C H (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.AL JAWDA CAR
كراء) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

السيارات بدون سائق.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 1(0 رقم) االمل  مجموعة  انجيمة 
اربعاء) سوق  (1 (00 (- اربعاء) سوق 

الغرب املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: عشور) بوعافي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بوعافي  عشور  السيد 
اربعاء) سوق  (1 (00 اربعاء) سوق 

الغرب املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة امنة الحجوجي عنوانه)ا))
اربعاء) سوق  (71 رقم) االداري  الحي 
الغرب) اربعاء) سوق  (1 (00 الغرب)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
الغرب) االربعاء) بسوق  االبتدائية 
رقم) تحت  ((0(( أشت) (1( بتاريخ)

.(69
618I

CABYOUCOM

PHARMACIE AZIB RIFAII
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM(ACOINE 1 ERE(ETAGE(BUR
 N° 01 SOUK(EL(ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC
PHARMACIE AZIB RIFAII شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم 
مجموعة م زنقة 6 رقم 1 مكرر قصر 

الكبير - 150)9 قصر الكبير املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
( 59

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( فبراير) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PHARMACIE AZIB RIFAII
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أرض الشركة بإيجاز):)فيدلية.
عنوان املقر االجتماعي):)حي السالم)
مجموعة م زنقة)6)رقم)1)مكرر قصر)

الكبير)-)150)9)قصر الكبير املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: الدخلي) سامي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الدخلي  سامي  السيد 
 05 زنقة) الوحدة  تجزئة  العدير  حي 

رقم)18)وزان)00)16)وزان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الدخلي  سامي  السيد 
 05 زنقة) الوحدة  تجزئة  العدير  حي 

رقم)18)وزان)00)16)وزان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) الكبير  بالقصر  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)1)).
619I

CABYOUCOM

LARAB TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM(ACOINE 1 ERE(ETAGE(BUR
 N° 01 SOUK(EL(ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC
LARAB TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املنظر الجميل رقم 9)6 موالي 
بوسلهام - 00) 1 سوق اربعاء 

الغرب املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(7759
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LARAB(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املستخدمين ونقل البضائع.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

موالي) (6(9 رقم) الجميل  املنظر 

اربعاء) سوق  (1 (00 (- بوسلهام)

الغرب املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) (: السيد حميد بلحاج)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 (: العسري) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بلحاج  حميد  السيد 

دوار امغي1ن الزواوكة البحارة اوالد)
سوق) (1 (00 اربعاء) سوق  عياد 

اربعاء)الغرب املغرب.

السيد محمد العسري عنوانه)ا))

دوار مغراوة قرية بنعودة سوق اربعاء)

00) 1)سوق اربعاء)الغرب املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بلحاج  حميد  السيد 

دوار امغي1ن الزواوكة البحارة اوالد)
سوق) (1 (00 اربعاء) سوق  عياد 

اربعاء)الغرب املغرب

السيد محمد العسري عنوانه)ا))

دوار مغراوة قرية بنعودة سوق اربعاء)

00) 1)سوق اربعاء)الغرب املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

الغرب) االربعاء) بسوق  االبتدائية 

رقم) تحت  ((0(( أشت) (17 بتاريخ)

.(8 

6(0I

CABYOUCOM

ZAKARIA PERLUXE
إعالن متعدد القرارات

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM(ACOINE 1 ERE(ETAGE(BUR
 N° 01 SOUK(EL(ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC
ZAKARIA PERLUXE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: دوار اوالد 

جالل قرية بنعودة سوق اربعاء 
- 00) 1 سوق اربعاء الغرب املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(7667
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)5))ماي)))0)
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الف) مصيورة  زكرياء) السيد  باع 
لصائدة) اجتماعية  حصة  ((1000(

السيد مص1صى مصيورة)
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
مصيورة) زكرياء) السيد  استقالة 
السيد) وتسمية  وتعيين  التسيير  من 
وحيد) مسير  مصيورة  مص1صى 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
ينص على) الذي  و7:) (6 رقم) بند 
مائة) للشركة مبلغ قدره  ورد  مايلي:)
الى) مقسمة  درهم  ((100000( الف)
الف))1000))حصة اجتماعية بقيمة)
السيد) لصائدة  درهم  ((100( مائة)

مص1صى مصيورة
على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 
مص1صى) السيد  تعيين  مايلي:)

مصيورة مسير وحيد للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
الغرب) االربعاء) بسوق  االبتدائية 
رقم) تحت  ((0(( يونيو) (1( بتاريخ)

.1(1

6(1I

Finconseil

HOME CHEF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Finconseil

 bd(zerktouni ، 20200، 1 0

casablanca(maroc

HOME CHEF شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصصية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  

بوليصارد زركتوني الدور ) رقم 

6 - 00)0) الدار البيضاء اململكة 

املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 6911(

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) ((0(( يوليوز) (18 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

رغسمالها) مبلغ  (HOME CHEF

مقرها) وعنوان  درهم  (10.000

زركتوني) بوليصارد  ( 6 اإلجتماعي)

الدور)))رقم)6 - 00)0))الدار البيضاء)

اململكة املغربية نتيجة ل):)الخمول.

  6 ب) التصصية  مقر  حدد  و 

رقم) (( الدور) زركتوني  بوليصارد 

اململكة) البيضاء) الدار  ((0(00  -  6

املغربية.)

و عين:

إيمان) قدور  بن  السيد)ة))

خويلد) بنت  خديجة  (77 وعنوانه)ا))

شارع حي زهرة)00)0))برشيد اململكة)

املغربية كمصصي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)1 71).

6((I



عدد)1)57 - ))فصر)   1 )1))غأس31)))0))الجريدة الرسمية   16348

Finconseil

CPY TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Finconseil

 bd(zerktouni ، 20200، 1 0

casablanca(maroc

CPY TRADING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصصية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  

زركتوني الدور 5 رقم 17 - 00)0) 

الدار البيضاء اململكة املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 96((9

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

))0))تقرر حل) )0)أشت) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 CPY TRADING الوحيد) الشريك 

درهم) (100.000 رغسمالها) مبلغ 

  6 اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 
 (0(00  -  17 رقم) (5 زركتوني الدور)

الدار البيضاء)اململكة املغربية نتيجة)

ل):)الخمول.

  6 ب) التصصية  مقر  حدد  و 
 (0(00  -  17 رقم) (5 زركتوني الدور)

الدار البيضاء)اململكة املغربية.)

و عين:

 YONGFU HE السيد)ة))
)1)عبد املجيد بن جلون) وعنوانه)ا))

معاريف) شقة) 1) الثاني  الدور 

اململكة) البيضاء) الدار  ((0(00

املغربية كمصصي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)  75).

6((I

AL ASSASSE AFFAIRES

ALL ETANCHE 4U
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

AL ASSASSE AFFAIRES
الشقة 5 غ العمارة 15 ال1ابق الثاني 
زنقة سبو املدينة الجديدة مكناس ، 

MEKNES MAROC ،775
ALL(ETANCHE 4U شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي العمارة 
 MEKNES ب5 املنصور 1 مكناس

MEKNES 50000 املغرب.
تصويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5(571

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(( يونيو) ((7 في) املؤرخ 

املصادقة على):
العمراني) )ة)) السيد) تصويت 
من) اجتماعية  حصة  (500 نافري)
)ة)) حصة لصائدة السيد) (500 غفل)
رشيد معالصي بتاريخ)9))يونيو)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أشت) (17 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)976).
6( I

FIDCOFISC

 INDUSTRIAL
 AUTOMATION SYSTEMS

- IAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

FIDCOFISC
 Bernoussi(Hay(al(qods(RES

 feddane(el(baraka(imm 11 n 7 ،
20610، CASABLANCA(MAROC
 INDUSTRIAL AUTOMATION

SYSTEMS - IAS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 5  شارع 
 N  عبد القادر مصتكر ال1ابق الثاني

الدار البيضاء - املغرب - 50)0) 

الدار البيضاء املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55(957

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((9
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 INDUSTRIAL AUTOMATION

. SYSTEMS - IAS
عمل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
واإلدارة) (، واألجهزة) (, غوتوماتيكي)
(، والصيانة) (، والدراسة) (، بعد) عن 

والتدريب.
5 )شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 N (عبد القادر مصتكر ال1ابق الثاني
الدار البيضاء)-)املغرب)-)50)0))الدار)

البيضاء)املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: ياسين) لكحل  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ياسين  لكحل  السيد 
 -  (95 رقم) ج  بلوك  الثاني  حسنية 

املحمدية)8810))املحمدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ياسين  لكحل  السيد 
 -  (95 رقم) ج  بلوك  الثاني  حسنية 

املحمدية)8810))املحمدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم))58 )8.

6(5I

EDIAN CONSULTING

Huile d’Olive AL WAHDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

EDIAN CONSULTING
8  زنقة طارق بن زياد مكتب رقم 
) القني1رة، 000 1، القني1رة 

املغرب
Huile(d’Olive(AL(WAHDA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مستوطنة 

ب 8  مكتب شارع شارع بن زياد 
رقم ) بالقني1رة - 000 1 القني1رة 

املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66((9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Huile (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. d’Olive(AL(WAHDA
أرض الشركة بإيجاز):)•)م1حنة)

زيت الزيتون
•)تاجر الزيتون وحافده

•)تاجر زيت زيتون
•)نقل واستقبال وتخزين الزيتون

•)نقل البضائع
•)التاجر

•)تأجير معدات النقل
•)غعمال غو إنشاءات متنوعة

وبصورة غعم)،)غي معاملة تجارية)
غو فناعية غو مالية غو منقولة غو أير)
بشكل) مرتب1ة  تكون  قد  (، منقولة)
األشياء) بأحد  مباشر  أير  غو  مباشر 
غو قد تعزز ت1وير) (، املذكورة غعاله)

الشركة..
عنوان املقر االجتماعي):)مستوطنة)
ب)8 )مكتب شارع شارع بن زياد رقم)
القني1رة) (1 000 (- بالقني1رة) ((

املغرب.
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غجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 ((( (: السعداوي) احمد  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 ((( (: الشهبوني) سصيان  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد محمد الهيبة):) )))حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

السعداوي) احمد  السيد 
االرشاد) حي  ( 0 الزنقة) عنوانه)ا))

القني1رة)000 1)القني1رة املغرب.
الشهبوني) سصيان  السيد 
دوار تمزيلمت تروال وزان) عنوانه)ا))

00)16)وزان املغرب.
عنوانه)ا)) الهيبة  محمد  السيد 
التنشيط) حي  س  بلوك  ((( رقم)

القني1رة)000 1)القني1رة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السعداوي) احمد  السيد 
االرشاد) حي  ( 0 الزنقة) عنوانه)ا))

القني1رة)000 1)القني1رة املغرب
الشهبوني) سصيان  السيد 
دوار تمزيلمت تروال وزان) عنوانه)ا))

00)16)وزان املغرب
عنوانه)ا)) الهيبة  محمد  السيد 
التنشيط) حي  س  بلوك  ((( رقم)

القني1رة)000 1)القني1رة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) بالقني1رة  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)58))9.
6(6I

N(M CONSEIL-SARL

 SOCIETE ESSAAOUTI
LIBRARY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

N(M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
 SOCIETE ESSAAOUTI LIBRARY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تصرسيت 
املركز الدريوش - )5))6 الدريوش 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(09

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
))0))تم تعيين) )0)أشت) املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

السعوتي محمد كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) بالدريوش  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)159.
6(7I

CITY MANAGEMENT HOUSE S.A.R.L

STE ATLANTIC AFRICA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CITY MANAGEMENT HOUSE
S.A.R.L

 N°394 LOT 4 AV(ALA(AKABA ،
440000، ESSAOUIRA(MAROC
STE ATLANTIC AFRICA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصصية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي مستودع 

رقم 9 تجزئة الرونق - 000   
الصويرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.71(
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
))0))تقرر حل) 01)أشت) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 STE ATLANTIC الوحيد) الشريك 
 700.000 رغسمالها) مبلغ  (AFRICA
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
(- الرونق) تجزئة  (9 رقم) مستودع 
(: الصويرة املغرب نتيجة ل) (  000

منذ) للشركة  املالية  الوضعية  تأزم 
ثالث سنوات..

و حدد مقر التصصية ب مستودع)
   000 (- الرونق) تجزئة  (9 رقم)

الصويرة املغرب.)
و عين:

بوسلهام) حياة  السيد)ة))
البحيرة) تجزئة  (1(( رقم) وعنوانه)ا))
املغرب) الصويرة  (  000 الش1ر)  

كمصصي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
 9 :)مستودع رقم) املتعلقة بالتصصية)

تجزئة الرونق الصويرة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ)17)أشت)

))0))تحت رقم)05).
6(8I

ABENN(AUDIT(&(CONSEIL

 FIGURE STYLE
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

ABENN(AUDIT & CONSEIL
مجمع بسمة 1 ج ه1بالدور األر�شي 
شقة ) ، 0000)، الدار البيضاء 

املغرب
 FIGURE STYLE CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصصية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
سمية اقامة شهرزاد )، ال1ابق 
5 رقم )) النخيل - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(8( 5(

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) ((0(( ماي) (19 في) املؤرخ 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 FIGURE STYLE الوحيد) الشريك 
رغسمالها) مبلغ  (CONSULTING
مقرها) وعنوان  درهم  (10.000

اإلجتماعي زنقة سمية اقامة شهرزاد)
)،)ال1ابق)5)رقم))))النخيل)-)0000) 
الدار البيضاء)املغرب نتيجة ل):)عدم)

وجود غي ربحية تجارية للشركة.
زنقة) ب  التصصية  مقر  حدد  و 
ال1ابق) (،( شهرزاد) اقامة  سمية 
الدار) ((0000 (- النخيل) ((( رقم) (5

البيضاء)املغرب.)
و عين:

ع1اري) سعاد  السيد)ة))
واد) (1( ال1ريق الوطنية) وعنوانه)ا))
الصنيدق) (9(100 الصنيدق) نيغرو 

املغرب كمصصي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم))  7).
6(9I

Annonce

T2L MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

Annonce
إقامة الصصا 05) ال1ابق ) شقة 

)1 حي منضرونا عين الشق البيضاء 
، 60 0)، الدار البيضاء املغرب

T(L MAROC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 01) شارع 
انصا حي راسين طابق   رقم  1 الدار 

البيضاء - 70)0) الدار البيضاء 
املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 0(((1
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
))0))تم تحويل) 7))يونيو) املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
طابق) راسين  حي  انصا  شارع  ((01«
 (0(70 (- البيضاء) الدار  رقم) 1) ( 
الدار البيضاء)املغرب«)إلى)»حي مرس)
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سل1ان)،)117)غ شارع)))مارس الدار)
البيضاء) الدار  ((050( (- البيضاء)

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)))0))تحت رقم)1) 1)8.
6(0I

NA CONSEIL

QUARTZ PROJECT MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

NA CONSEIL
 marrakeh(marrakeh، 40000،

marrakech(MAROC
 QUARTZ PROJECT MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع   
د.م.م اقامة خالد رقم 10 طابق ) 

طريق تاركة مراكش مراكش 0000  
مراكش املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(8( 7

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.QUARTZ PROJECT MAROC
م1ور) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عقارات.
شارع)   (: عنوان املقر االجتماعي)
 ( طابق) (10 د.م.م اقامة خالد رقم)
  0000 طريق تاركة مراكش مراكش)

مراكش املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد مروان جوردان مونتانيوال)
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 (:

للحصة).
السيد مروان جوردان مونتانيوال)

:)1000)بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد مروان جوردان مونتانيوال)
عنوانه)ا))اركان كولف رسور الش1ر)
تسل1انت) (08 عمارة) بلوك) ) (0(

0000 )مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مروان جوردان مونتانيوال)
عنوانه)ا))اركان كولف رسور الش1ر)
تسل1انت) (08 عمارة) بلوك) ) (0(

0000 )مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (16 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))0))تحت رقم)7)86)1.

6(1I

Annonce

MY RENOV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

Annonce
إقامة الصصا 05) ال1ابق ) شقة 

)1 حي منضرونا عين الشق البيضاء 
، 60 0)، الدار البيضاء املغرب

MY RENOV شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
الحرية طابق ) شقة رقم 5 - 0)01) 

الدار البيضاء املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 86(9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MY (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RENOV

غعمال) (- (: أرض الشركة بإيجاز)

وغعمال) الكهربائية  التركيبات 

السباكة وتركيب التدفئة والتكييف)

وكذلك غعمال التركيب األخرى.

-)غعمال غو إنشاءات متنوعة.
والديكور) الداخلي  التصميم  (-

للم1اعم وامل1اعم.

-)استيراد وتصدير مواد البناء.

-)املشاركة املباشرة غو أير املباشرة)

للشركة في جميع املعامالت التجارية)

وأير) واملنقولة  واملالية  والصناعية 

فلة) ذات  تكون  قد  التي  املنقولة 

األأراض) وجميع  الشركة  بغرض 
املماثلة غو ذات الصلة التي قد تعزز)

امتدادها غو ت1ويرها..
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الحرية طابق)))شقة رقم)5 - 0)01) 

الدار البيضاء)املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:)

السيد محمد مبارك):)500)بقيمة)

100)درهم.

بقيمة) (500 (: عال) يحيى  السيد 

100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مبارك  محمد  السيد 

 (0000 ش)  (1 ط) انصا  شارع  (196

الدار البيضاء)املغرب.

جناح) السيد يحيى عال عنوانه)ا))

اقامة الصرس اكادير) ( 5 بوملان رقم)

80000)اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) مبارك  محمد  السيد 

 (0000 ش)  (1 ط) انصا  شارع  (196

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)))0))تحت رقم)651)).
6((I

ETABLISSEMENT GHAITI

WASSAFATE LILJAMAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

ETABLISSEMENT GHAITI
شارع العركوب رقم 01 ، 000)7، 

الداخلة املغرب
WASSAFATE LILJAMAL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي العمارات 
الحمر زنقة الع1ف رقم 8 5 - 

000)7 الداخلة املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
((((9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (10
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WASSAFATE LILJAMAL
أرض الشركة بإيجاز):)شراء)وبيع)

مواد تجميلية
عنوان املقر االجتماعي):)العمارات)
 -  5 8 رقم) الع1ف  زنقة  الحمر 

000)7)الداخلة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:) رغسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة فاطمتو شيخ طه):)1.000 
درهم) (100.000,00 بقيمة) حصة 

للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

طه) شيخ  فاطمتو  السيدة 
زنقة) الحمر  العمارات  عنوانه)ا))
الداخلة) (7(000  5(( رقم) الع1ف 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
طه) شيخ  فاطمتو  السيدة 
زنقة) الحمر  العمارات  عنوانه)ا))
الداخلة) (7(000  5(( رقم) الع1ف 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 
أشت)))0))تحت رقم)))0)/0))1.
6((I

FOREIGN CONSULTING

دوفانك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

FOREIGN CONSULTING
 RUE ALLAL AL FASSI,1ER ,8

 ETAGE, MERS(SULTAN ، 20490،
CASABLANCA MAROC

دوفانك شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع مرس 
السل1ان رقم )85/8 الدار البيضاء 

- 0600) الدار البيضاء املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55(661
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( ماي) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)دوفانك.
بيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

معدات املعلومات بالجملة
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الدار) (8(/85 رقم) السل1ان  مرس 

البيضاء) الدار  ((0600 (- البيضاء)
املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

الشركة:) رغسمال  مبلغ 
500.000. ))درهم،)مقسم كالتالي:

 ( 5.000 (: الحمزى) زهير  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الحمزى  زهير  السيد 
الدار) (85 شارع مرس السل1ان رقم)
البيضاء) الدار  ((0600 البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الحمزى  زهير  السيد 
الدار) (85 شارع مرس السل1ان رقم)
البيضاء) الدار  ((0600 البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)7175).

6( I

SMG CONSEILS

الشركة الرياضية رجاء بني مالل
شركة التوفية باألسهم 

تأسي3 شركة

SMG CONSEILS
عمارة 5) بلوك   حى ميمونة ال1ابق 
االول 000)) بنى مالل ، 000))، 

بني مالل املغرب
الشركة الرياضية رجاء بني مالل 

شركة التوفية باألسهم 
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

االداري زنقة سبتة رقم 0) - 000)) 
بني مالل املغرب

تأسي3 شركة التوفية باألسهم 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(987
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(0 يوليوز) (01
باألسهم) التوفية  لشركة  األسا�شي 

باملميزات التالية:

التوفية) شركة  (: الشركة) شكل 
باألسهم).

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)الشركة)

الرياضية رجاء)بني مالل.
أرض الشركة بإيجاز):)االستشارة)

في التسيير.
الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
االداري زنقة سبتة رقم)0) - 000)) 

بني مالل املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (00.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
مالل) بني  رجاء) جمعية  الشركة 
درهم) (100 بقيمة) حصة  ((.989 (:

للحصة).
السيد طارق عزيز جارتي):)1)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 1 (: بودال) الصادق  عبد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
1)حصة) (: السيد محمد بوفارس)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد عبد العزيز حتيم):)1)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
حصة) (1 (: زنان) محمد  السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة).
1)حصة) (: السيد ابراهيم عصيف)

بقيمة)100)درهم للحصة).
1)حصة) (: السيد حسن العرباوي)

بقيمة)100)درهم للحصة).
حصة) (1 (: بوتصروت) علي  السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة).
حصة) (1 (: السيد سعيد زارهوني)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 1 (: الخنشاوي) املص1صى  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد رشيد السعيدي):)1)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
مالل) بني  رجاء) جمعية  الشركة 
سبتة) زنقة  االداري  الحي  عنوانه)ا))

رقم)0) 000)))بني مالل املغرب.
جارتي) عزيز  طارق  السيد 
عنوانه)ا))حي االدارسة زنقة)))الرقم)

 ((000  ( ال1ابق االول الشقة) (1 
بني مالل املغرب.

بودال) الصادق  عبد  السيد 
 17 نونبر الرقم) (18 تجزئة) عنوانه)ا))

000)))بني مالل املغرب.
السيد محمد بوفارس عنوانه)ا))
تجزئة مبروكة بلوك)))رقم)6 000)) 

بني مالل املغرب.
السيد عبد العزيز حتيم عنوانه)ا))
بوزكري بن خلوق) الهدى شارع  حي 

رقم)185 000)))بني مالل املغرب.
حي) السيد محمد زنان عنوانه)ا))
االدارسة زنقة)7)رقم))) 000)))بني)

مالل املغرب.
السيد ابراهيم عصيف عنوانه)ا))
 ((000  1( فيال رقم) (( اقامة اناس)

بني مالل املغرب.
السيد حسن العرباوي عنوانه)ا))
حي املنظر الجميل زنقة الرباط الرقم)

0) 000)))بني مالل املغرب.
عنوانه)ا)) بوتصروت  علي  السيد 
 (0000 زنقة املدرسة الصناعية) (87

الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) زارهوني  سعيد  السيد 
شارع عبد الكريم الخ1ابي رقم))11 

000)))بني مالل املغرب.
الخنشاوي) املص1صى  السيد 
عنوانه)ا))بني مالل)000)))بني مالل)

املغرب.
السيد رشيد السعيدي عنوانه)ا))
الشقة) (05 عمارة) االطل3  جوهرة 
بني مالل) (((000 ال1ابق االول) (  

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
جارتي) عزيز  طارق  السيد 
عنوانه)ا))حي االدارسة زنقة)))الرقم)
 ((000  ( ال1ابق االول الشقة) (1 

بني مالل املغرب
بودال) الصادق  عبد  السيد 
 17 نونبر الرقم) (18 تجزئة) عنوانه)ا))

000)))بني مالل املغرب
حي) السيد محمد زنان عنوانه)ا))
االدارسة زنقة)7)رقم))) 000)))بني)

مالل املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ))0)أشت)

))0))تحت رقم)5)7.

6(5I

CITY MANAGEMENT HOUSE S.A.R.L

THE VERT REGRAGA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

 CITY MANAGEMENT HOUSE
S.A.R.L

 N°394 LOT 4 AV(ALA(AKABA ،
440000، ESSAOUIRA(MAROC

THE VERT REGRAGA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل بدوار 

الجبيالت فرقة غوالد عبو جماعة 
تكاط قيادة الشياظمة الشمالية - 

000   الصويرة املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6(19

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) ((0
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 THE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VERT REGRAGA
:)مقاول في) أرض الشركة بإيجاز)
غعمال البناء)،تاجر غو وسيط استيراد)

وتصدير،التجارة..
محل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عبو) غوالد  فرقة  الجبيالت  بدوار 
الشياظمة) قيادة  تكاط  جماعة 
الشمالية)-)000  )الصويرة املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 80.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 8.000 (: املجادي) محمد  السيد 
حصة بقيمة)10)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

السيد محمد املجادي عنوانه)ا))
   000 9))تافوكت) ))5)عمارة) رقم)

الصويرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد املجادي عنوانه)ا))
   000 9))تافوكت) ))5)عمارة) رقم)

الصويرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ)06)يوليوز)

))0))تحت رقم)) ).
6(6I

CABINET BENISSA

SARA ZAIN ZAIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

CABINET BENISSA
 Avenue(Hafid(Ibn(Abdelbar
 Résidence(Al(Andalouses

 Anzarane 3ème(étage(N° 15
 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc
SARA ZAIN ZAIN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7)1 شارع 
حافظ بن عبد البار إقامة األندل3 

غنزران ال1ابق الثالث رقم 15 - 
90000 طنجة املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(0(17

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (1 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SARA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ZAIN ZAIN
تصدير) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

واستياد مواد التجميل.
 1(7 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
إقامة) البار  عبد  بن  حافظ  شارع 
األندل3 غنزران ال1ابق الثالث رقم)

15 - 90000)طنجة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة الزين سارة):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) سارة  الزين  السيدة 
7)1)شارع حافظ بن عبد البار إقامة)
الثالث) ال1ابق  غنزران  األندل3 

90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) سارة  الزين  السيدة 
7)1)شارع حافظ بن عبد البار إقامة)
الثالث) ال1ابق  غنزران  األندل3 

90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) بتاريخ) )) ب1نجة  التجارية 

1)0))تحت رقم)1) 8.
6(7I

Agence(Fiduciaire(BASMA(COM

JUMBY BAY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

Agence(Fiduciaire(BASMA(COM
شارع محمد الخام0،3  

إقامة دنيا،الجناح ب،ال1ابق 
الخام3،الرقم )) ، 0)900، طنجة 

املغرب
JUMBY BAY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
الرباط،سكنى )،محل بال1ابق 
األر�شي،الرقم 5 - 9000 طنجة 

املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(969(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JUMBY BAY
اإلنعاش) (: أرض الشركة بإيجاز)
العقاري بصصة خافة،)وكل األنش1ة)

املرتب1ة بميدان العقار.
طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بال1ابق) )،محل  الرباط،سكنى)
طنجة) (9000  -  5 األر�شي،الرقم)

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد بنكريمو محمد):)80)حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).
الزهراء) فاطمة  ك1اية  السيدة 
درهم) (1.000 بقيمة) حصة  ((0 (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
بنكريمو محمد عنوانه)ا)) السيد 
األمنية،ال1ابق) طنجة،تجزئة  شارع 
طنجة) (90000  9 الخام3،الرقم)

املغرب.
الزهراء) فاطمة  ك1اية  السيدة 
بن) عالل  زنقة  ((0 عنوانه)ا))
ياسين،ال1ابق) هللا،إقامة  عبد 
طنجة) (90000  1( الثالث،الرقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
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بنكريمو محمد عنوانه)ا)) السيد 
األمنية،ال1ابق) طنجة،تجزئة  شارع 
طنجة) (90000  9 الخام3،الرقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (10 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)77 56).
6(8I

)مانا جمنت اند كونسيلتينغ

العيادي كار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مانا جمنت اند كونسيلتينغ
19,شارع جبل هبري ,امزورن ، 

50)))، الحسيمة املغرب
العيادي كار شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصصية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي )50شارع 

الدار البيضاء امزورن - 50))) 
الحسيمة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.( ((
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في)18)يوليوز)))0))تقرر حل)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
مبلغ) كار  العيادي  الوحيد  الشريك 
وعنوان) درهم  (100.000 رغسمالها)
الدار) )50شارع  اإلجتماعي) مقرها 
50))))الحسيمة) (- البيضاء)امزورن)
املغرب نتيجة ل):)قرار الشريك بالحل)

املبكر للشركة.
و حدد مقر التصصية ب))50)شارع)
(- امزورن الحسيمة) (، الدار البيضاء)

50))))الحسيمة املغرب.)
و عين:

العيادي) الدين  فالح  السيد)ة))
زنقة الدار البيضاء) (50( وعنوانه)ا))
املغرب) الحسيمة  ((((50 امزورن)

كمصصي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية):))50)شارع الدار)
البيضاء)،)امزورن الحسيمة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 0  بالحسيمة  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)00).
6(9I

FIGEC

AGRIKAIDO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

FIGEC
 N°3 IMM. NASR(CITE(DAKHLA

 AGADIR(AGADIR، 80000،
AGADIR MAROC

AGRIKAIDO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 500 
مكرر جنان التصريف املحاي1ة - 

000)8 تارودانت املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

8895
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AGRIKAIDO
:)بيع املواد) أرض الشركة بإيجاز)

الصالحية.
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)500 
(- املحاي1ة) التصريف  جنان  مكرر 

000)8)تارودانت املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ديسكي يون3):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد ديسكي فالح الدين):)500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) يون3  ديسكي  السيد 
باب) الجوهري  تجزئة  (16 رقم)

الخمي3)000)8)تارودانت املغرب.
الدين) فالح  ديسكي  السيد 
الجوهري) تجزئة  (16 رقم) عنوانه)ا))
تارودانت) (8(000 الخمي3) باب 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) يون3  ديسكي  السيد 
باب) الجوهري  تجزئة  (16 رقم)

الخمي3)000)8)تارودانت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ) بتارودانت  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)86 .

6 0I

فيديالر

DEJANEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

فيديالر
))1 ال1ابق ) شارع عقبة بن نافع 

الحي املحمدي الدار البيضاء ، 
50)0)، الدار البيضاء املغرب
DEJANEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 شارع 
الحرية ال1ابق ) شقة 5 - 0)01) 

الدار البيضاء املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(98781

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)01)أشت)))0))تم اإلعالم)
ازرايدي) االله  عبد  الشريك  بوفاة 
(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  وتوزيع 
يوليوز) ((6 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

))0))بالشكل األتي):
 (1( (، شكري) رشيدة  السيد)ة))

حصة).
 875 (، هاشم ازرايدي) السيد)ة))

حصة).

 875 (، ياسين ازرايدي) السيد)ة))
حصة).

السيد)ة))خديجة ازرايدي)،)8)  
حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم))90 )8.
6 1I

ALLEGEANCE CONSULTING

NL CLUB SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طان1ان 
وشارع لبنان اقامة لينى رقم 51&50 

، 90000، طنجة املغرب
NL CLUB SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل ب 
خليج طنجة ماالباطا مبنى رقم 1 
بلوك 1 ال1ابق االر�شي - 90000 

طنجة املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(98(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 NL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CLUB SARL AU
(، م1عم) (: أرض الشركة بإيجاز)

قاعة الشاي.
محل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم) مبنى  ماالباطا  طنجة  خليج  ب 
 90000 (- ال1ابق االر�شي) (1 بلوك) (1

طنجة املغرب.
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غجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 10.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 100 (: حجلة) بو  احمد  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

السيد احمد بو حجلة عنوانه)ا))
جاد) اقامة  عجروم  ابن  زنقة  (19
طنجة) (90000  68 رقم) (5 طابق) (1

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد بو حجلة عنوانه)ا))
جاد) اقامة  عجروم  ابن  زنقة  (19
طنجة) (90000  68 رقم) (5 طابق) (1

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (17 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)7 566).
6 (I

STE FIDU-LIDOU SARL

ZARAGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE(LALLA(HASNA
 IMMEUBLE(PASIFIC(III 3EME
 ETAGE(BUREAU 14 VN(FES،

30000، FES(MAROC
ZARAGOCE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم )) 

زنقة 08) عين قادوس حي املصلى - 
0000) فاس املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7((97

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (((
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZARAGOCE
األشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)

املختلصة،)بيع مواد البناء)والتجارة.
 (( رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
(- عين قادوس حي املصلى) ((08 زنقة)

0000))فاس املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد العلي تصقيرت):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
تصقيرت) العلي  عبد  السيد 
زنقة الربيع شارع) رقم) 1) عنوانه)ا))
فاس) ((0000 ب) النرج3  السالم 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
تصقيرت) العلي  عبد  السيد 
زنقة الربيع شارع) رقم) 1) عنوانه)ا))
فاس) ((0000 ب) النرج3  السالم 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (18 بتاريخ) بصاس  التجارية 

))0))تحت رقم)))0)/5)8).
6 (I

ABENN(AUDIT(&(CONSEIL

MAJDAL METAL
إعالن متعدد القرارات

ABENN(AUDIT & CONSEIL
مجمع بسمة 1 ج ه1بالدور األر�شي 
شقة ) ، 0000)، الدار البيضاء 

املغرب
MAJDAL METAL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: زاوية 

زنقة موزار وشارع انصا اقامة الجنة 
الصغيرة طابق 7 - - الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(8(685

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)1))يوليوز)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
يزن) السيد  على  املوافقة  مايلي:)
العبيدي) الل1يف  عبد  محمد 
كشريك جديد للشركة وتعيينه مدير)
مساعد جديدوتبعا لذلك تم تعديل)

مقتضيات النظام األسا�شي
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

مالءمة النظام األسا�شي للشركة)
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
قرر الشركاء)إنشاء)زيادة في رغس املال)
درهم) ((50000( بمبلغ خمسين غلف)
من) نقدية  مساهمات  خالل  من  (،
محمد) يزن  السيد  الجديد  الشريك 
عبد الل1يف العبيدي)،)حامل جواز)
من) (، (Q685((9 السصر األردني رقم)
غجل زيادة رغس مال قدره مائة غلف)
)100000))درهم)،)إلى مائة وخمسون)
خالل) من  (، درهم) ((150000( غلف)
سهم) ((500( مائة) خم3  إنشاء)
للشركة بقيمة مائة))100))درهم لكل)
منها)،)وبذلك يصل إجمالي عدد غسهم)
 (1500( الشركة إلى غلف.)خمسمائة)
سهم شركة بقيمة مائة))100))درهم)

لكل منها.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) بند 
تعيين السيد يزن محمد عبد) مايلي:)
ومدير) كشريك  العبيدي  الل1يف 

مساعد جديد للشركة
بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

مالءمة النظام األسا�شي للشركة)
بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
رفع رغسمال الشركة من)100000)الى)

150000
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم))  7).
6  I

comptacontrole

 BATIMENT MORABIT SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

comptacontrole
مركز االعمال كاس1يا, شارع عبد 
الرحمان اليوسصي ال1ابق الثاني 
رقم 11 و)1 ، 90000، طنجة 

املغرب
 BATIMENT MORABIT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصصية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

احرارين ق1عة رقم 9)15 - 90000 
طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.89975
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر) ((0(( أشت) (08 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 BATIMENT الوحيد) الشريك  ذات 
MORABIT SARL AU)مبلغ رغسمالها)
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
اإلجتماعي تجزئة احرارين ق1عة رقم)
9)15 - 90000)طنجة املغرب نتيجة)
لم تحقق الشركة لالهداف التي) (: ل)

تاسست من اجلها.
تجزئة) ب  التصصية  مقر  حدد  و 
 90000 -  15(9 احرارين ق1عة رقم)

طنجة املغرب.)
و عين:

املرابط) محمد  السيد)ة))
ق1عة) احرارين  حي  وعنوانه)ا))
املغرب) طنجة  (90000  15(9 رقم)

كمصصي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
تجزئة احرارين) (: املتعلقة بالتصصية)

ق1عة رقم)9)15
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (16 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)8609.
6 5I
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)مانا جمنت اند كونسيلتينغ

ك.م كلينينغ سيرفيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مانا جمنت اند كونسيلتينغ
19,شارع جبل هبري ,امزورن ، 

50)))، الحسيمة املغرب
ك.م كلينينغ سيرفي3 شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصصية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي املكان 
املسمى اخزان دوار امجوظن ايت 
يوسف وعلي - )00)) الحسيمة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(7 9

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((0(( يوليوز) في) 1) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
ك.م كلينينغ سيرفي3 مبلغ رغسمالها)
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
اإلجتماعي املكان املسمى اخزان دوار)
امجوظن ايت يوسف وعلي)-))00)) 
قرار) (: ل) نتيجة  املغرب  الحسيمة 

الشركاء)الحل املبكر للشركة.
املكان) ب  التصصية  مقر  حدد  و 
ايت) امجوظن  دوار  اخزان  املسمى 
الحسيمة) (((00( (- وعلي) يوسف 

املغرب.)
و عين:

املرابط) كمال  السيد)ة))
بوعياش) بني  اكادير  حي  وعنوانه)ا))
كمصصي) املغرب  الحسيمة  (((050

)ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
املسمى) املكان  (: بالتصصية) املتعلقة 
يوسف) ايت  امجوظن  دوار  اخزان 

وعلي)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) بالحسيمة  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم))0).

6 6I

CITY MANAGEMENT HOUSE S.A.R.L

CAP SIM CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تصويت حصص

 CITY MANAGEMENT HOUSE
S.A.R.L

 N°394 LOT 4 AV(ALA(AKABA ،
440000، ESSAOUIRA(MAROC

CAP SIM CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مستودع 
رقم 18  تجزئة تافوكت - 000   

الصويرة املغرب.
تصويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 5 7

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) ((0(( يونيو) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تصويت السيد))ة))رشيد الدخوش)
غفل) من  اجتماعية  حصة  ((.000
)ة)) السيد) لصائدة  حصة  ((.000
يونيو) (16 بتاريخ) حنوش  رضوان 

.(0((
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالصويرة بتاريخ)7))يونيو)

))0))تحت رقم)6)).
6 7I

comptacontrole

2MH.CONSTRU SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

comptacontrole
مركز االعمال كاس1يا, شارع عبد 
الرحمان اليوسصي ال1ابق الثاني 
رقم 11 و)1 ، 90000، طنجة 

املغرب
MH.CONSTRU SARL) شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ) زاوية 

شارع فاس وشارع واد الدهب اقامة 
الصصاء رقم 1 - 90000 طنجة 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. (571
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) ((0(( يونيو) ((7 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة))مهيرو)

عبد العزيز كمسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (16 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)5)86.
6 8I

KL REAL ESTATE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

CASABLANCA MAROC ،(00 0
KL REAL ESTATE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي السوالم، 
محج محمد السادس، كلم 1)، 
املركز التجاري الحاج حميد - 

6100) برشيد املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
169 7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 KL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. REAL ESTATE
مؤجر) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
املؤسسات التجارية،)منعش عقاري،)

االستشارات اإلدارية.
عنوان املقر االجتماعي):)السوالم،)
(،(1 كلم) السادس،) محمد  محج 
املركز التجاري الحاج حميد)-)6100) 

برشيد املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: السيد عبد الكريم لوفى)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

السيد عبد الكريم لوفى عنوانه)ا))
 (6100 السوالم) مركز  لوفا،) تجزئة 

برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الكريم لوفى عنوانه)ا))
 (6100 السوالم) مركز  لوفا،) تجزئة 

برشيد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (1( بتاريخ) ببرشيد  االبتدائية 

))0))تحت رقم)))0)/800.
6 9I

PRESCOF

RAHIOUI LILISKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

PRESCOF
 Rue(El(Yarmouk(Bureau 1 N°6 ،

14000، Kénitra(Maroc
RAHIOUI LILISKANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 

زنقة لبنان وابن ب1وطة مكتب ) - 
000 1 القني1رة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 5705
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
))0))تم تحويل) 8))يونيو) املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»زاوية زنقة لبنان وابن ب1وطة مكتب)
) - 000 1)القني1رة املغرب«)إلى)»  
 -  1 زنقة سوس اقامة مروة مكتب)

000 1)القني1رة املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) بالقني1رة  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)16))9.
650I
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ALLEGEANCE CONSULTING

AFRALI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طان1ان 
وشارع لبنان اقامة لينى رقم 51&50 

، 90000، طنجة املغرب
AFRALI SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ل. ز ا 

جزناية تجزئة )8)1 ال1ابق االر�شي 
- 90000 طنجة املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(98(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AFRALI SARL AU
ستيراد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
وتصدير املنتجات الزراعية الغذائية.
ا) ز  ل.) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
)8)1)ال1ابق االر�شي) جزناية تجزئة)

- 90000)طنجة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة كنزة بوحوت):)100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بوحوت  كنزة  السيدة 
حي كاليصورنيا زنقة ادولصوفيسر رقم)

15 90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بوحوت  كنزة  السيدة 

حي كاليصورنيا زنقة ادولصوفيسر رقم)

15 90000)طنجة املغرب

عنوانه)ا)) بوحوت  طارق  السيد 

اقامة اديصي كالسيكو الحبيب) (1( 

بورقيبة ال1ابق)7)الرقم)   90000 

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (17 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)6 566).

651I

TR NOUR ASCENSEUR

TR NOUR ASCENSEUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

TR NOUR ASCENSEUR

شارع فاس زنقة االوروأواي إقامة 

شيماء ال1ابق ) الرقم 6 طنجة ، 

90000، طنجة املغرب

TR NOUR ASCENSEUR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

فاس زنقة االوروأواي إقامة شيماء 

ال1ابق ) الرقم 6 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(98(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TR (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NOUR ASCENSEUR

تركيب) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املصاعد وتجميعها وإدارتها

مراقبتها.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
فاس زنقة االوروأواي إقامة شيماء)
طنجة) (90000  -  6 الرقم) (( ال1ابق)

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 80.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
  00 (: كومازير) حياة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة هدى لغشيم):)00 )حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) كومازير  حياة  السيدة 
شيشاوة) مجاط  سعيد  سيدي  دوار 

1000 )شيشاوة املغرب.
عنوانه)ا)) لغشيم  هدى  السيدة 
مراكش) تسل1انت  الحركات  دوار 

0000 )مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) كومازير  حياة  السيدة 
شيشاوة) مجاط  سعيد  سيدي  دوار 

1000 )شيشاوة املغرب
عنوانه)ا)) لغشيم  هدى  السيدة 
مراكش) تسل1انت  الحركات  دوار 

0000 )مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (17 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم))5665).
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FLASH ECONOMIE

 AFRICA OUTSOURCING
CALL

إعالن متعدد القرارات

AFRICA OUTSOURCING CALL
برغسمال 100،000 درهم

املقر االجتماعي : ) زنقة الشريف 
غمزيان

ال1ابق   الدارالبيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري: 

506 19
العام) الجمع  ملقت�شى  تبعا 

االستثنائي بتاريخ)16)ماي)))0)

الحصص) مجموع  -تصويت 
 MALAKOFF شركة) في  اململوكة 
لصائدة) حصة  ((00 اي) (SARL .AU

VINCENT STRAGIER(السيد
تصويت) (VINCENT STRAGIER
للسيد) اململوكة  الحصص  مجموع 
منها) حصة  ( 00 اي) مكمل  غوسامة 
محمد) السيد  لصائدة  حصة  ((00
ياسين السحاقي و00))حصة لصائدة)

السيد)
تحويل املقر االجتماعي للشركة من)
زنقة جعصر ابن حبيب)،)اقامة املشرق)
))زنقة الشريف) إلى) الدار البيضاء) ((

غمزيان ال1ابق) )الدارالبيضاء)-
تعيين مسيرين مشاركين)-

 VINCENT STRANGER(السيد
 A0((7((Q(رقم ب1اقة اإلقامة

السيد محمد ياسين السحاقي رقم)
 BH ((591(الب1اقة الوطنية

تعديل الغرض املؤس�شي للشركة)
مكتب) الرئي�شي  نشاطها  ليصبح 

التدريب-)
تحديث النظام األسا�شي للشركة)

الجديد) التوزيع  على  املوافقة 
مبلغ) عند  الثابت  املال  لرغس 
100،000)درهم مقسمة إلى)1000 

مقسم) درهم  (100 بقيمة) حصة 
كالتالي

 VINCENT STRANGER(السيد
500)حصة

السحاقي) ياسين  محمد  السيد 
500)حصة

ما مجموعه)1000)حصة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)6)7))8
65(I

trainning(office(and(accounting(advice

MD MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

 trainning(office(and(accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik , 5
 alkheir(bernoussi(casablanca،
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20600، casablanca(maroc
MD MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم )61 
السعادة شارع واد املخازن العاليا 

املحمدية -   )880) املحمدية 
املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(118(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MD (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAROC
اإلنتاج) (• (: أرض الشركة بإيجاز)

السينمائي والسمعي البصري;)
•)تحرير وإنشاء)املواقع اإللكترونية)

واملجالت والصحف;
االشهارالصحافة) انش1ة  (•

امل1بوعة والرقمية)؛
والتوافل) األفالم  توزيع  (•

والصعاليات)؛
•))االستيراد والتصدير؛

•))التجارة؛
•)تأجير املعدات؛)

جميع العمليات) (، وبشكل عام) (•
واملالية) والتجارية  الصناعية 
التي قد تكون) (، والعقارية واملنقولة)
مرتب1ة بشكل مباشر غو أير مباشر)
من) غو  (، غعاله) املذكورة  باألشياء)
املحتمل غن تعزز تحقيقها وت1ويرها)
،)وكذلك غي مشاركة مباشرة غو أير)
األشكال.) من  شكل  بأي  (، مباشرة)
إما في الشركات التي تسعى لتحقيق)

غهداف مماثلة غو ذات فلة.
عنوان املقر االجتماعي):)رقم))61 
العاليا) املخازن  واد  شارع  السعادة 
املحمدية)-))))880))املحمدية املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (600 (: كاملي) عمر  السيد 
بقيمة)100)درهم للحصة).

  00 (: املرابط) ابراهيم  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

السيد عمر كاملي عنوانه)ا))تجزئة)
تازي امليلودي زنقة)15)رقم)15)الدار)
البيضاء) الدار  ((0000 البيضاء)

املغرب.
السيد ابراهيم املرابط عنوانه)ا))
 80000 تراست) ((0 رقم) (569 شارع)

انزكان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عمر كاملي عنوانه)ا))تجزئة)
تازي امليلودي زنقة)15)رقم)15)الدار)
البيضاء) الدار  ((0000 البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) باملحمدية  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم))155.
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FLASH ECONOMIE

PRODIMEDIC 
إعالن متعدد القرارات

ديوان األستاذة كنزة مسصر
موثقة

شركة مجهولة االسم » 
بروديميديك« 

الرغسمال ااٍلجتماعي 
:10.000.000،00 درهم

املقر االجتماعي : 8) تجزئة روزادا 
،شارع بوطالب الدار البيضاء

تلقاه) موثق  عقد  بمقت�شى  (1-
موثقة) ديوان األستاذة كنزة مسصر،)
بالدار البيضاء)بتاريخ))))ماي)))0) 
 (0 بتاريخ) البيضاء) بالدار  مسجل  (،
تحت عالمات التسجيل) يونيو))0))

اآلتية):)سجل اإليداع):)
(،1 ( 6 0 - 0 0  5 6  ( - ( 0 ( (
وفل) (،( 015 االستخالص) سجل 
يتضمن  عدد1116)  )1))0))

ما يلي)

-)بيع غسهم:)
الحصص) مجمل  بيع  تم 
السيد) يمتلكها  التي  ااٍلجتماعية 
ر�شى بني3 في شركة)»)بروديميديك)
وهي بعدد) (، »)شركة مجهولة االسم)
تسعة وغربعون الف وتسعمائة تسعة)
لصائدة) سهم  (( 9.999( وتسعون)
السيد هشام أازي املسعودي)؛)عمر)
مسعودي)؛حمزة مسعودي؛)السيدة)

نادية فارس ومالك مسعودي)
-)بيع الحساب الجاري):

والحساب) الدين  شهادة  وفق 
فإن) ((0(( ماي) (18 بتاريخ) الجاري 
شركة) (« بروديميديك) (« شركة)
،)مدينة السيد ر�شى) مجهولة االسم)
وخمسون) مئة  قدره  بمبلغ  بني3 
درهم وقد باع) (150.000 الف درهم)
مديونيته) كافة  بني3  ر�شى  السيد 
التي يمتلكها تجاه الشركة الى السيد)

هشام أازي املسعودي.
-)بيع غسهم:)

الحصص) مجمل  بيع  تم 
السيد) يمتلكها  التي  ااٍلجتماعية 
سعد بني3 في شركة)»)بروديميديك)
وهو سهم) (، شركة مجهولة االسم) («
هشام) السيد  (: لصائدة) واحد  ((01(
مسعودي) عمر  املسعودي؛) أازي 
نادية) السيدة  مسعودي؛) ؛حمزة 

فارس ومالك مسعودي
تلقاه) موثق  عقد  بمقت�شى  ((-
موثقة) ديوان األستاذة كنزة مسصر،)
بالدار البيضاء)بتاريخ))))ماي)))0) 
 (5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  مسجل  (،
تحت عالمات التسجيل) ((0(( ماي)

اآلتية):)سجل اإليداع):)
(،1 ( 6 0 - 0 0 ( 7 1 7 5 - ( 0 ( (
وفل) (،(8616 االستخالص) سجل 
العام) الجمع  محضر  يتضمن  عدد 
التالية:) النقط  على  اتصق  للشركة،)

(0((V08 66500
األسهم) تصويت  على  املصادقة  (-

والحساب الجاري
النهائي) السحب  على  املصادقة  (-
بناني،) وسعد  بني3  ر�شى  للسيد 

مساهمين بالشركة

االجتماعي) الرغسمال  تقسيم  (-
للشركة

بني3) ر�شى  السيد  استقالة  (-
رئي3 الجمع العام للشركة مع وفل)

تبرئة دمته.
بني3) سعد  السيد  استقالة  (-
إداري بالشركة مع وفل تبرئة دمته.

العام) املدير  الرئي3  تعيين  (-
للشركة ورئي3 الجمع العام للشركة)

والصالحيات املصوضة له.
مثبت) عرفي  عقد  بمقت�شى  ((-
املجل3) ملحضر  الحامل  التاريخ 
(،« بروديميديك) للشركة«) اإلداري 
على) واتصق  ((0(( ماي) ((5 بتاريخ)

النقط التالية:
املصادقة واملوافقة على تعيين) (-
السيد هشام أازي املسعودي رئي3)

مدير العام للشركة)
لدى) القانوني  اإليداع  تم  ( -
البيضاء) للدار  التجارية  املحكمة 
الرقم) تحت  (،(6/07/(0(( بتاريخ)

 . 8((((7
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FLASH ECONOMIE

 GHALMI MAINTENANCE
FOR DAK

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي3 شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 GHALMI MAINTENANCE FOR
DAK شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

البيشات شارع الشريط رقم 5)8 - 
000)7 الداخلة املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
((( 7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (10
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مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 GHALMI MAINTENANCE FOR

. DAK
أرض الشركة بإيجاز):)تشخيص

غنواع) جميع  وإفالح  وبرمجة  (
السيارات واآلالت)

)مستشار.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 -  8(5 البيشات شارع الشريط رقم)

000)7)الداخلة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: أالمي) غسامة  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) أالمي  غسامة  السيد 
 7(000  8(5 رقم) العشاريات  شارع 

الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) أالمي  غسامة  السيد 
 7(000  8(5 رقم) العشاريات  شارع 

الداخلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 
أشت)))0))تحت رقم)))0)/) )1.
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Maître(SANAE(ZAHNOUN(Notaire(à(Tanger

FANTASIA AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

 Maître(SANAE(ZAHNOUN
Notaire(à(Tanger

 Prince(Heritier(Place(Al(Madina

 Rès(Dar(Al(Farah 3 6ème(Etage
 N° 99 Tanger ، 90000، Tanger

maroc
FANTASIA AUTO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 5  شارع 
فرنسا الشقة 8 اكدال الرباط - 

10090 الرباط املغرب 
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
161 09

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( مارس) (07
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. FANTASIA AUTO
تصميم) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
الشراء) خدمات  ومراقبة  وإنشاء)
الغيار واملستلزمات ومنتجات) لق1ع 
املواد) وكذلك  وملحقاتها  السيارات 
واملعدات املخصصة لجميع املركبات.
وتصدير) واستيراد  تجارة  (-
السيارات) ولوازم  أيار  ق1ع  وتجارة 
ولوازمها) ومنتجاتها  ومستلزماتها 
لجميع) واملعدات  املواد  وكذلك 

املركبات.
ولوازم) أيار  ق1ع  عن  البحث  (-
نادرة غو أير متوفرة في شبكات التوزيع)

التقليدية.
الجديدة) السيارات  وبيع  شراء) (-

واملستعملة.
-)تأجير مركبات.

باإلضافة إلى ذلك
الصناعية) املعامالت  جميع  (-
وأير) واملنقولة  واملالية  والتجارية 
املنقولة التي قد تكون مرتب1ة بشكل)
الشركة) بهدف  غو أير مباشر  مباشر 
وغي غأراض مماثلة غو ذات فلة قد)

تعزز توسيعها غو ت1ويرها..

5 )شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
(- الرباط) اكدال  (8 الشقة) فرنسا 

10090)الرباط املغرب).
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 (: السيد نصر الدين لشهب)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
لشهب) الدين  نصر  السيد 
 ( سيصيا) االندل3  رياض  عنوانه)ا))
عمارة)80)شقة)6)حي الرباط الرياض)

10090)الرباط املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فر الدين لشهب عنوانه)ا))
 80 عمارة) (( رياض االندل3 سيصيا)

شقة)6)حي)10090)الرباط املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (01 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))0))تحت رقم))576.
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FLASH ECONOMIE

NŒUD EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

NŒUD EVENTS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي 
رشيد ,زنقة فارس رقم 750 - 000)7 

الداخلة املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(((19

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (08

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. NŒUD EVENTS
وكالة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الحدث واالتصال الرقمي
تنظيم وتنسيق الصعاليات

ممارسة جميع غنش1ة امل1اعم.
عنوان املقر االجتماعي):)حي موالي)
رشيد),زنقة فارس رقم)750 - 000)7 

الداخلة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيد كجمولة يوسف)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد كجمولة يوسف عنوانه)ا))
حي القسم)01)شارع عبد هللا بن عمر)

رقم))1 000)7)الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كجمولة يوسف عنوانه)ا))
حي القسم)01)شارع عبد هللا بن عمر)

رقم))1 000)7)الداخلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 
أشت)))0))تحت رقم)))0)/5))1.
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FLASH ECONOMIE

SPA LAMIRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
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Spa(Lamira شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي العودة 
01 رقم  ) مركز بئر كندوز اوسرد - 

000)7 الداخلة املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(((75

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Spa (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Lamira
بناء) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
وتشغيل مركز تجميل ومنتجع فحي)

وحمام تقليدي ومساج)؛
للياقة) مركز  وتشغيل  إنشاء)
مركز) نشاط  ؛يمارس  البدنية)

التجميل و
والسبا.ممارسة) البدنية  اللياقة 
الشعر) بتصصيف  غي نشاط متعلق 

،الجمال وعلم الجمال.
إنشاء)وإدارة مركز ريا�شي)؛)إنشاء)
وإدارة مركز للياقة البدنية معتدليك)
االنصمام والتدليك النصاث والحمام)
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
مركز بئر كندوز) رقم) )) (01 العودة)

اوسرد)-)000)7)الداخلة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: فضلي) غدوية  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) فضلي  غدوية  السيدة 
مركز) (( رقم) (7 بلوك) (1 العودة) حي 
الداخلة) (7(000 اوسرد) كندوز  بئر 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) فضلي  غدوية  السيدة 
مركز) (( رقم) (7 بلوك) (1 العودة) حي 
الداخلة) (7(000 اوسرد) كندوز  بئر 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 
أشت)))0))تحت رقم)))0)/59)1.
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CABINET COMPTABLE AMRAOUI

QARYOUN EQUIPEMENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

 CABINET COMPTABLE
AMRAOUI

 Bur. 09 2ème(étage(Plataux
 Bureau(Hatim(n°02 rue(Melilia
VN(SAFI، 46000، SAFI(MAROC
 QARYOUN EQUIPEMENTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
تكابروت غكدال - 6000  اسصي 

املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(7(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( مارس) ((1
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. QARYOUN EQUIPEMENTS
-)إستيراد) (: أرض الشركة بإيجاز)
واألجهزة) املنتجات  جميع  وتصدير 

املنزلية واألثاث ومعدات املكاتب

-)االشغال العامة واشغال البناء،)
منعش عقاري.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اسصي) ( 6000 (- غكدال) تكابروت 

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: إبراهيـــــم) قريون  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد قــريون إبراهيـــــم عنوانه)ا))
تجزئة) النصــر  شـــارع  (01 الــرقم)

الكتبية)6000 )اسصي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد قــريون إبراهيـــــم عنوانه)ا))
تجزئة) النصــر  شـــارع  (01 الــرقم)

الكتبية)6000 )اسصي املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غبريل) (15 بتاريخ) بآسصي  االبتدائية 

))0))تحت رقم)-.
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CABINET COMPTABLE AMRAOUI

ZASH Car
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 CABINET COMPTABLE
AMRAOUI

 Bur. 09 2ème(étage(Plataux
 Bureau(Hatim(n°02 rue(Melilia
VN(SAFI، 46000، SAFI(MAROC
ZASH(Car شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصصية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي الــرقم 1) 
الـزنقة  ) حي غنـ3 - 6000  اسصي 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1(0(5

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
))0))تقرر حل) 08)أشت) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 100.000 ZASH(Car)مبلغ رغسمالها)
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي الــرقم)
  6000 (- غنـ3) حي  الـزنقة) )) ((1
اسصي املغرب نتيجة ل):)-)عـــدم تمكن)
الشركة من تحقيق هدفها اإلجتماعي.
و حدد مقر التصصية ب الــرقم)1) 
اسصي) ( 6000 (- الـزنقة) ))حي غنـ3)

الـمغرب.)
و عين:

الكريم) عبد  الزوين  السيد)ة))
عالل) شارع  ((5 الرقم) وعنوانه)ا))
600 )اسصي) بن عبد هللا حي الرباط)

املغرب كمصصي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (15 بتاريخ) بآسصي  االبتدائية 

))0))تحت رقم) 68.
661I

CAF MAROC

MAILSHOT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
MAILSHOT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة واد 
زيز رقم 0) اقامة كاس1يا ال1ابق 
الثاني رقم 10 - 90000 طنجة 

املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(98 9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAILSHOT
التجارة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

اإللكترونية.
زنقة واد) (: عنوان املقر االجتماعي)
ال1ابق) كاس1يا  اقامة  ((0 رقم) زيز 
طنجة) (90000  -  10 رقم) الثاني 

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: البكدوري) هيتم  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 (: الزكموط) وليد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد هيتم البكدوري عنوانه)ا))
طنجة) (90000  5 رقم) البيرو  زنقة 

املغرب.
عنوانه)ا)) الزكموط  وليد  السيد 
املصلى زنقة)))رقم)9) 90000)طنجة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هيتم البكدوري عنوانه)ا))
طنجة) (90000  5 رقم) البيرو  زنقة 

املغرب
عنوانه)ا)) الزكموط  وليد  السيد 
املصلى زنقة)))رقم)9) 90000)طنجة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (17 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)56667).
66(I

PRESCOF

AL FADL PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

PRESCOF
 Rue(El(Yarmouk(Bureau 1 N°6 ،

14000، Kénitra(Maroc
AL FADL PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 
زنقة لبنان وابن ب1وطة مكتب ) - 

000 1 القني1رة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5(19(

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

))0))تم تحويل) 8))يونيو) املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»زاوية زنقة لبنان وابن ب1وطة مكتب)

) - 000 1)القني1رة املغرب«)إلى)»  
 -  1 زنقة سوس اقامة مروة مكتب)

000 1)القني1رة املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) بالقني1رة  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)17))9.

66(I

موثقة

PROMOSUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

موثقة

 Angle(Bd(Emile(Zola(et(Rue

 Rethel, Résidence(Palestine

 Angle(Bd(Emile(Zola(et(Rue

 Rethel, Résidence(Palestine،

20303، 1191 Maroc

PROMOSUD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 

البيضاء، 6، زنقة األخوة - )0)0) 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(95(05

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((017 مارس) ((0 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

 60.000« غي من) درهم«) (  0.000«

عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)

غو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي)017))تحت رقم) 7  )006.

66 I

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

 CONSTRUCTION
 METALLIQUE

MANIFACTURE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

 SOFIMED CONSULTING AND
NEGOCE SARL

تجزئة عبد املومن 69 ارض الصغير، 
ال1ابق الثاني ، 8800)، املحمدية 

املغرب
 CONSTRUCTION METALLIQUE
MANIFACTURE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املسيرة اقامة كوس1ا ديل فول 

ال1ابق   الشقة الرقم 1) - 8800) 
املحمدية املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(1(57

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 CONSTRUCTION METALLIQUE

.MANIFACTURE SARL
أرض الشركة بإيجاز):)اإلنشاءات)

املعدنية.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
فول) ديل  كوس1ا  اقامة  املسيرة 
ال1ابق) )الشقة الرقم)1) - 8800) 

املحمدية املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 (50 (: تيجاهي) فبرينة  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

50))حصة) (: السيدة زينب دياب)
بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد محمد ياسين الغناي):)50) 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد جمال بنلعلو):)50))حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

السيدة فبرينة تيجاهي عنوانه)ا))
 1(100 أيثة) حي  ((( عمارة) (5 رقم)

بوزنيقة املغرب.
عنوانه)ا)) دياب  زينب  السيدة 
الرقم )  اقامة فضالة بارك عمارة )

8800))املحمدية املغرب.
الغناي) ياسين  محمد  السيد 
ملساعدة) شراقة  دوار  عنوانه)ا))

الزيتونة)5000))خريبكة املغرب.
عنوانه)ا)) بنلعلو  جمال  السيد 
دوار ضاي ضاي رقم)9)الحي الصناعي)
الدارالبيضاء) ((0600 البرنو�شي)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فبرينة تيجاهي عنوانه)ا))
 1(100 أيثة) حي  ((( عمارة) (5 رقم)

بوزنيقة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) باملحمدية  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)))16.
665I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 INSTITUTION ALPHONSE
DAUDET PRIVEE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC



16361 الجريدة الرسميةعدد)1)57 - ))فصر)   1 )1))غأس31)))0)) 

 INSTITUTION ALPHONSE
DAUDET PRIVEE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 5)) 
فونتي العليا غكادير - 80000 اكادير 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(6095

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
))0))تم تعيين) )0)أشت) املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

ممدوح عبد الل1يف كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (09 بتاريخ) باكادير  التجارية 

))0))تحت رقم))6)117.

666I

Fiduciaire(Hayef

Ste Trans Whereever Sarl-
Au

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي3 شركة

 Ste(Trans(Whereever(Sarl-Au
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
غحمد الكعوا�شي تجزئة الحاج 

احميدة الزنقة ب 6 الرقم 8) مكرر 
- 60000 وجدة املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(979(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (08
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.)

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Ste: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

Trans(Whereever(Sarl-Au
نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
االبضائع لصالح الغير وطنيا وودولًيا)-)
نقل األمتعة محلًيا ودولًيا)-)االتصدير)

واألستراد
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الحاج) تجزئة  الكعوا�شي  غحمد 
8))مكرر) 6)الرقم) احميدة الزنقة ب)

- 60000)وجدة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رغسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
1.000)حصة) السيد رحو نضال):)

بقيمة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء
عنوانه)ا)) نضال  رحو  السيد 
شارع غحمد الكعوا�شي تجزئة الحاج)
8))مكرر) 6)الرقم) احميدة الزنقة ب)

60000)وجدة املغرب.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) نضال  رحو  السيد 
شارع غحمد الكعوا�شي تجزئة الحاج)
8))مكرر) 6)الرقم) احميدة الزنقة ب)

60000)وجدة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (08 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))0))تحت رقم)1178.
667I

AUTO RIA CARROSSERIE

AUTO RIA CARROSSERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

AUTO RIA CARROSSERIE
إقامة VIADICCI،طابق 

التاني،الشقة رقم 7، عين حرودة 
املحمدية املغرب 

 AUTO RIA CARROSSERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

VIADICCI،طابق التاني،الشقة رقم 

7، عين حرودة املحمدية املغرب 

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(09(7

 08 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AUTO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.RIA CARROSSERIE

أرض الشركة بإيجاز):)السيارات)

)تشغيل منشأة لصيانة السيارات).

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

VIADICCI،طابق التاني،الشقة رقم)

7،)عين حرودة املحمدية املغرب)

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: شونى) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) شونى  ابراهيم  السيد 

دوار اوالد سيدي عبد النبي الشالالت)

املحمدية)))86))املحمدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) شونى  ابراهيم  السيد 

دوار اوالد سيدي عبد النبي الشالالت)

املحمدية)))86))املحمدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ)0))يونيو)

))0))تحت رقم)75 1.

668I

Fiduciaire(FICOTRAV

ميلصاب ترافو سينيالزسيون 
 MELSAB TRAVAUX(

)SIGNALISATION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

Fiduciaire(FICOTRAV
 Avenue(Mohamed(V(N° 283
 ERFOUD(TEL: 0535576458

 /0673417900، 52200،
ERFOUD MAROC

ميلصاب ترافو سينيالزسيون 
 MELSAB TRAVAUX(

SIGNALISATION SARL) شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
الدويرة اوفوس الرتب ارفود - 

00))5 غرفود املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16177
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (1(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)ميلصاب)
 MELSAB( سينيالزسيون) ترافو 
 TRAVAUX SIGNALISATION

.(SARL
األشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)

املختلصة غوغعمال البناء.
قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- ارفود) الرتب  اوفوس  الدويرة 

00))5)غرفود املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) (: السيد ملكوي خالد)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد فابري عبد الل1يف):)500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) خالد  ملكوي  السيد 
الرشيدية) اوفوس  الدويرة  قصر 

)05)5)اوفوس املغرب).
الل1يف) عبد  فابري  السيد 
زنقة) االسماعلية  شارع  عنوانه)ا))
البرازيل اقامة حمزة بلوك)7)رقم)19 
الزهور)1)فاس)0110))فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) خالد  ملكوي  السيد 
الرشيدية) اوفوس  الدويرة  قصر 

)05)5)اوفوس املغرب)
الل1يف) عبد  فابري  السيد 
زنقة) االسماعلية  شارع  عنوانه)ا))
البرازيل اقامة حمزة بلوك)7)رقم)19 

الزهور)1)فاس)0110))فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم) 97.
669I

Fiduciaire(FICOTRAV

شركة مروكو ديستني تور 
 STE MAROCCO DESTINY(

( TOURS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Fiduciaire(FICOTRAV
 Avenue(Mohamed(V(N° 283
 ERFOUD(TEL: 0535576458

 /0673417900، 52200،
ERFOUD MAROC

 STE( شركة مروكو ديستني تور
 MAROCCO DESTINY TOURS

SARL ) شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصصية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
مسكي واد زيز جماعة مدأرة 
الراشدية - 000)5 الرشيدية 

املغرب 
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1(6(1

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((0(( يونيو) (10 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 STE( تور) ديستني  مروكو  شركة 
 MAROCCO DESTINY TOURS
 100.000 رغسمالها) مبلغ  (( (SARL
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
قصر مسكي واد زيز جماعة مدأرة)
الراشدية)-)000)5)الرشيدية املغرب)
عدم مزاولة الشركة ألي) (: نتيجة ل)

نشاط منذ تأسيسها.
قصر) ب  التصصية  مقر  حدد  و 
مدأرة) جماعة  زيز  واد  مسكي 
الراشدية)-)000)5)الرشيدية املغرب)

 .
و عين:

ازروال) ابراهيم  السيد)ة))
الراشدية) اوفوس  رحالة  وعنوانه)ا))
كمصصي) املغرب  الراشدية  (5(000

)ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 
يوليوز)))0))تحت رقم)))0)/711.
670I

Fiduciaire(FICOTRAV

شركة مروكو ديستني تور 
 STE MAROCCO DESTINY(

( TOURS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قصل التصصية

Fiduciaire(FICOTRAV
 Avenue(Mohamed(V(N° 283
 ERFOUD(TEL: 0535576458

 /0673417900، 52200،
ERFOUD MAROC

 STE( شركة مروكو ديستني تور
 MAROCCO DESTINY TOURS

SARL ) شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : قصر 
مسكي واد زيز جماعة مدأرة 
الرشيدية - 000)5 الرشيدية 

املغرب .

قصل التصصية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1(6(1
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(( يونيو) ((7 املؤرخ في)
 STE( تور) ديستني  مروكو  شركة 
 MAROCCO DESTINY TOURS
املسؤولية) ذات  شركة  (( (SARL
 100.000 رغسمالها) مبلغ  املحدودة 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
قصر مسكي واد زيز جماعة مدأرة)
الرشيدية)-)000)5)الرشيدية املغرب)
ألي) الشركة  مزاولة  لعدم  نتيجة 

نشاط منذ تأسيسها.
و عين:

ازروال) ابراهيم  السيد)ة))
رحالة اوفوس الرشيدية) وعنوانه)ا))
املغرب كمصصي) الراشيدية  (5(000

)ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
قصر) وفي  ((0(( يونيو) ((7 بتاريخ)
مدأرة) جماعة  زيز  واد  مسكي 
الرشيدية)-)000)5)الرشيدية املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 0  بالرشيدية  االبتدائية 
أشت)))0))تحت رقم)))0)/8 7.
671I

Fiduciaire(FICOTRAV

 STE( شركة صديقي تراف
)SADIKI-TRAV SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي3 شركة

Fiduciaire(FICOTRAV
 Avenue(Mohamed(V(N° 283
 ERFOUD(TEL: 0535576458

 /0673417900، 52200،
ERFOUD MAROC

STE SADIKI-( شركة فديقي تراف
TRAV SARL) شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

اوالد علي عرب الصباح زيز ارفود - 
00))5 ارفود املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

16199

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

 STE SADIKI-TRAV( فديقي تراف)

.(SARL

األشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)

املختلصة غو غشغال البناء.

عنوان املقر االجتماعي):)قصر اوالد)

علي عرب الصباح زيز ارفود)-)00))5 

ارفود املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (00.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: العزيز) عبد  فديقي  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).

 1.000 (: احمد) فديقي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

العزيز) عبد  فديقي  السيد 

عرب) علي  اوالد  قصر  عنوانه)ا))

ارفود) (5((00 ارفود) زيز  الصباح 

املغرب).

عنوانه)ا)) احمد  فديقي  السيد 

زيز) الصباح  عرب  علي  اوالد  قصر 

ارفود)00))5)ارفود املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) احمد  فديقي  السيد 

زيز) الصباح  عرب  علي  اوالد  قصر 

ارفود)00))5)ارفود املغرب)

العزيز) عبد  فديقي  السيد 

عرب) علي  اوالد  قصر  عنوانه)ا))

ارفود) (5((00 ارفود) زيز  الصباح 

املغرب)



16363 الجريدة الرسميةعدد)1)57 - ))فصر)   1 )1))غأس31)))0)) 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)1016.
67(I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

OUMADRI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

OUMADRI TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصصية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1) 
شارع 0) بلوك 05حي غيت محند 
تيكوين غكادير - 80000 غكادير 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.( (6(

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((0(( أشت) (01 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 OUMADRI الوحيد) الشريك  ذات 
 100.000 رغسمالها) مبلغ  (TRANS
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم)
1))شارع)0))بلوك)05حي غيت محند)
تيكوين غكادير)-)80000)غكادير املغرب)

نتيجة ل):)قصل الشركة.
 (1 و حدد مقر التصصية ب رقم)
محند) غيت  05حي  بلوك) ((0 شارع)
غكادير) (80000 (- غكادير) تيكوين 

املغرب.)
و عين:

الرضواني اإلدريسية   السيد)ة))
الخوارزمي) 0  تليال  حي  وعنوانه)ا))
 80000 تيكوين) 01)شقة) )1) بلوك)

غكادير املغرب كمصصي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
املتعلقة بالتصصية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (08 بتاريخ) باكادير  التجارية 

))0))تحت رقم)117178.
67(I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

C-G
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

C-G شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 
1عمارة رقم 15شارع عبد اهللا بن 
حساين حي السالم غكادير - 80000 

اكادير املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 15((

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)0))يوليوز)))0))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»محل رقم)1عمارة رقم)15شارع عبد)
(- اهللا بن حساين حي السالم غكادير)
»ال1ابق) إلى) اكادير املغرب«) (80000
األر�شي رقم))6)زنقة إليغ حي السالم)

غكادير)-)80000)اكادير املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (09 بتاريخ) باكادير  التجارية 

))0))تحت رقم) 7)117.
67 I

EL MOUSSAOUI CONSEIL

ZARATEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EL MOUSSAOUI CONSEIL
 PLACE PASTEUR RESIDENCE 17

 PASTEUR(BUILD 1ER

 ETAGE(APP 13 QH ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ZARATEL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصصية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي ) محج 
املغيغ عين السبع - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.18(59(

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
1)0))تقرر حل) 1))دجنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
مبلغ) (ZARATEL الوحيد) الشريك 
وعنوان) درهم  (10.000 رغسمالها)
))محج املغيغ عين) مقرها اإلجتماعي)
السبع)-)0000))الدار البيضاء)املغرب)

نتيجة ل):)حل لعدم بلوغ الغرض.
محج) (( و حدد مقر التصصية ب)
الدار) ((0000 (- السبع) عين  املغيغ 

البيضاء)املغرب.)
و عين:

ويشو) يوسف  السيد)ة))
عين) املغيغ  محج  (( وعنوانه)ا))
0000))الدار البيضاء)املغرب) السبع)

كمصصي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)))0))تحت رقم)16)7)8.
675I

EL MOUSSAOUI CONSEIL

PINTAIL MAROC
شركة املساهمة

حل شركة

EL MOUSSAOUI CONSEIL
 PLACE PASTEUR RESIDENCE 17

 PASTEUR(BUILD 1ER
 ETAGE(APP 13 QH ، 20000،

CASABLANCA MAROC
PINTAIL MAROC شركة 

املساهمة)في طور التصصية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سمية إقامة شهرزاد ) طابق 5 رقم 
)) - 0000) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(6(1(7
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(1 نونبر) ((9 املؤرخ في)
 PINTAIL MAROC شركة املساهمة)
درهم) ((00.000 رغسمالها) مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة سمية)
 -  (( رقم) (5 طابق) (( إقامة شهرزاد)
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) ((0000

ل):)حل لعدم بلوغ الغرض.
زنقة) ب  التصصية  مقر  حدد  و 
الدار) ((0000  -  ( محمد عبدو رقم)

البيضاء)املغرب.)
و عين:

فهيم) العالي  عبد  السيد)ة))
وعنوانه)ا)) )إقامة الكورنيش سيدي)
الدار البيضاء) ((0000 عبد الرحمان)

املغرب كمصصي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 0  البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)))0))تحت رقم)9999)8.
676I

FIDICONSIM

BIJOUETRIE BERK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

FIDICONSIM
 BD DRISS EH HARTI CD

 CASABLANCA 846 ، 20452،
CASABLANCA MAROC

BIJOUETRIE BERK شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

مرس السل1ان عمارة 6) ال1ابق 1 
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شقة ) الدار البيضاء - 0000) الدار 
البيضاء املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5 8085

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( ماي) ((7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BIJOUETRIE BERK
فياأة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الحلي واملجوهرات.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 1 ال1ابق) ((6 مرس السل1ان عمارة)
شقة)))الدار البيضاء)-)0000))الدار)

البيضاء)املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
1.000)حصة) (: السيد برك عزيز)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) عزيز  برك  السيد 
الدار) ( 0 رقم) ((7 زنقة) (( الحسنية)
البيضاء) الدار  ((0000 البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) عزيز  برك  السيد 
الدار) ( 0 رقم) ((7 زنقة) (( الحسنية)
البيضاء) الدار  ((0000 البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)))0))تحت رقم)9088)8.

677I

G.C.M CONSULTING GROUP

G.C.M.CONSULTING.
GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تصويت حصص

G.C.M(Consulting(group
 rue(tata(almou(midelt ، 0(

50) 5، ميدلت املغرب
g.c.m.consulting.group شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  9 

شارع املسيرة الخضراء املو ميدلت - 
50) 5 ميدلت املغرب.

تصويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(7(1
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(1 ماي) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تصويت السيد))ة))الحسين حاحو)
غفل) من  اجتماعية  حصة  (160
)ة))فصاء) 0)))حصة لصائدة السيد)

الحسناوي بتاريخ)19)ماي)1)0).
تصويت السيد))ة))الحسين حاحو)
غفل) من  اجتماعية  حصة  (170
حنان) )ة)) 0)))حصة لصائدة السيد)

الحسناوي بتاريخ)19)ماي)1)0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ماي) ((5 بتاريخ) بميدلت  االبتدائية 

1)0))تحت رقم))15.
678I

FIDUBAC SARL

A&C ENGINEERING
إعالن متعدد القرارات

FIDUBAC SARL
)16 مكرر شارع يوسف ابن تاشصين 
الشقة رقم 11 الناضور ، 000)6، 

الناضور املغرب
A&C(ENGINEERING »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

يوسف ابن تاشصين رقم )16 شقة 
11 الناظور - - الناظور املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.((009

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)15)أشت)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 1000 )ة))احمد عزي) تصويت السيد)
 1000 غفل) من  اجتماعية  حصة 
شنوف) )ة)) السيد) لصائدة  حصة 

فاطمة بتاريخ)15أشت)))0)
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
تعيين) للشركة  العام  الجمع  يقرر 
مسيرة) فاطمة  شنوف  )ة)) السيد)
وحيدة للشركة وغن الشركة ستدار)
فاطمة) شنوف  )ة)) السيد) قبل  من 
الصالحيات) مع  محدودة  أير  لصترة 

غكبر
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
تساهم الشريكة الوحيدة في الشركة)
)ة)) السيد) غدناه:) النقدي  باملبلغ 

شنوف فاطمة))100000))درهم
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
يحدد رغس مال الشركة بمجموع مئة)
حصة) (1000 غلف درهم ويقسم إلى)
بقيمة)100)درهم لكل منها،يتم توزيع)
هذه األسهم على النحو التالي:)السيد)

)ة))شنوف فاطمة))1000))حصة
على) ينص  الذي  رقم) 1:) بند 
فاطمة) شنوف  )ة)) السيد) مايلي:)
أير) لصترة  للشركة  وحيدة  مسيرة 

محدودة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)16)أشت)

))0))تحت رقم)06) .
679I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE NEJMA TFR SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc
STE NEJMA TFR SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصصية)

 R D وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
D15 4 حي هكو واد الناشف وجدة - 

60000 وجدة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(5(0(

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(( يونيو) ((0 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) (STE NEJMA TFR SERVICES
وعنوان) درهم  (100.000 رغسمالها)
 R D   D15 مقرها اإلجتماعي شارع)
حي هكو واد الناشف وجدة)-)60000 
وجدة املغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق)

الهدف االجتماعي للشركة.
 R D(و حدد مقر التصصية ب شارع
D15  )حي هكو واد الناشف وجدة)-)

60000)وجدة املغرب.)
و عين:

تافراوتي) مص1صى  السيد)ة))
حي املستقبل زنقة احمد) وعنوانه)ا))
 60000 وجدة) ((1 ابن مسعود رقم)

وجدة املغرب كمصصي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((6 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))0))تحت رقم))))).
680I

EUROMED COMPTA-SARL

MOSCHINO CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar
 QI(Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MOSCHINO CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك
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الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
ياسمين 1 رقم 09) متجر ال1ابق 
االر�شي رقم 1 الشرف مراكش - 

0000  مراكش املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(8(15

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (09
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOSCHINO CAR
كراء) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

السيارات بدون سئق.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ال1ابق) متجر  ((09 رقم) (1 ياسمين)
(- مراكش) الشرف  (1 رقم) االر�شي 

0000 )مراكش املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد جواد لشكر):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) لشكر  جواد  السيد 
الع1اوية) ((7( الرقم) االمل  تجزئة 
الع1اوية) ( (1(( السراأنة) قلعة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اربع1ي  رشيد  السيد 
د1  عمارة  (( التوحيد) اقامة  ((05

مراكش)0000 )مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (18 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))0))تحت رقم)8707)1.
681I

سوس للمحاسبة

LUXURY LOGEMENT.MA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

سوس للمحاسبة
رقم 56 زنقة محمد القوري مكتب 
رقم ) ، KENITRA ،1 0(0 املغرب

 LUXURY LOGEMENT.MA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصصية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 6 زنقة 
سعيد الداودي مكتب رقم 6,بئر رامي 
الشرقية - 0)0 1 القني1رة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.55(05
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((0(( يوليوز) في) 1) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 LUXURY الوحيد) الشريك  ذات 
رغسمالها) مبلغ  (LOGEMENT.MA
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
اإلجتماعي رقم)6)زنقة سعيد الداودي)
(- الشرقية) رامي  6,بئر  رقم) مكتب 
(: القني1رة املغرب نتيجة ل) (1 0(0
*لم تتمكن الشركة كسب غي فصقة)

للبناء)ولم تقم بأي نشاط تجاري..
 6 رقم) التصصية ب  مقر  و حدد 
زنقة سعيد الداودي مكتب رقم)6,بئر)
القني1رة) (1 0(0 (- الشرقية) رامي 

املغرب.)
و عين:

املالي) عبدالل1يف  السيد)ة))
وعنوانه)ا))رقم)6)زنقة سعيد الداودي)
القني1رة) (1 0(0 ,بئر رامي الشرقية)

املغرب كمصصي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ) بالقني1رة  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)167)9.

68(I

PREMIUM FINANCE

REPEX AUTO
إعالن متعدد القرارات

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

REPEX AUTO »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: االرشاد 
التوسعي الساكنية رقم 567 - 

0000  مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.66097

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في))))فبراير)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تحويل املقر االجتماعي الحالي للشركة)
الخ1ابي) الكريم  عبد  »شارع  من)
رقم) شقة  (109 عمارة) جواد  إقامة 
0000 )مراكش) (- ) )ال1ابق الثالث)
إكستونسيون«) »اإلرشاد  إلى) املغرب 

رقم)567)ساكنية)-)000 1)قني1رة
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
تحويل الشكل القانوني للشركة من)
»شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
ذات) »شركة  إلى) الوحيد«) الشريك 

املسؤولية املحدودة«.
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
السيد) للشركة  جديد  مسير  تعيين 
الكريم كمسير وحيد) الكركوب عبد 

تبعا لقبول استقالة املسير.
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
تصويت السيدة سامية ال1اهري)500 
 1.000 غفل) من  اجتماعية  حصة 
الكريم) عبد  السيد  لصائدة  حصة 

الكركوب بتاريخ))))فبراير)))0).
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
يتكون من املوقعين غدناه املذكورين)
الذين) جميع  بين  وكذلك  غعاله،)

إما) ذلك،) بعد  شركاء) سيصبحون 

زيادة) حالة  في  االكتتاب  طريق  عن 
بأي) غو عن طريق اقتناء،) رغس املال،)

هذه االكتتابات) شكل من األشكال،)

األفلية غو من زيادة رغس املال؛)شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات مساهم)

وحيد تحكمها القوانين املعمول بها،)

وال سيما الظهير الشريف رقم)-1-11

اآلخرة) جمادى  ((9 في) املؤرخ  ((9

بإفدار) (((011 يونيو) (((  1 ((

املعدل واملتمم) (( -10 القانون رقم)

للقانون رقم)96-5)املتعلق بالشركات)

ذات املسؤولية املحدودة.

بند رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

االرشاد) في:) املسجل  املكتب  يقع 

 -  567 رقم) الساكنية  التوسعي 

000 1)قني1رة.)

على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 

 100,000.00 املال) يبلغ رغس  مايلي:)

نقدا.) الشركاء) بها  يساهم  درهم 

الكريم) عبد  الكركوب  السيد 

سمية) والسيدة  درهم  (50.000,00

درهم مجموع)) (50.000,00 ال1اهري)

100.000,00)درهم

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
 100,000.00( رغس مال غلف درهم)

درهم))مقسم إلى)1,000)حصة بقيمة)

100.00)درهم لكل حصة،)مكتتب به)

بالكامل ومدفوع ومخصص للشركاء)

الكركوب) السيد  التالي:) النحو  على 

500)حصة.و السيدة) ( (: عبد الكريم)

حصة.) (500 (: ال1اهري) سامية 

املجموع:)1,000)حصة

بند رقم))1:)الذي ينص على مايلي:)

للشركة) وحيدا  مسيرا  تعيينه  يتم 

السيد الكركوب) لصترة أير محدودة:)

عبد الكريم.)الشركة ستلتزم بالتوقيع)

الوحيد للسيد الكركوب عبد الكريم)

وهذا لصترة أير محدودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقني1رة بتاريخ)1))مارس)

))0))تحت رقم) 09)9.

68(I



عدد)1)57 - ))فصر)   1 )1))غأس31)))0))الجريدة الرسمية   16366

FIDORO MULTI-SERVICES

FABIGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA(MAROC
FABIGRI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

النهضة، الرقم : 0 16، الداخلة. - 
000)7 الداخلة املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(((71

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (10
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FABIGRI
الزراعة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

والرعي..
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- الداخلة.) (،16 0 (: الرقم) النهضة،)

000)7)الداخلة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: الصاهيم) محمد  السيد 
حصة بقيمة)100,00)درهم للحصة).
 500 (: حبيبي) الحسن  السيد 
حصة بقيمة)100,00)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد محمد الصاهيم عنوانه)ا))

س1ات)6000))س1ات املغرب.
عنوانه)ا)) حبيبي  الحسن  السيد 

س1ات)6000))س1ات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الصاهيم عنوانه)ا))
س1ات)6000))س1ات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)57)1.
68 I

CYH

STE MAZOUZI PROJET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

CYH
 RUE 15 JAMAL(EDDINE

 AFGHANI 1ER(ETAGE(N°3
 OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC
STE MAZOUZI PROJET شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عنوان 

شارع االمير موالي الحسن رياد اسلي 
1 رقم )9) وجدة 60000 وجدة 

املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(((1(

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((0(0 يوليوز) ((7 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
من) غي  درهم«) ((.900.000«
 (.000.000« إلى) درهم«) (100.000«
القيمة) رفع  (: طريق) عن  درهم«)

اإلسمية لألسهم املوجودة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((7 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

0)0))تحت رقم)18)أشت)0)0).
685I

اعالنات الشركات

LUXA MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

شركة LUXA MAROC ش.م.م ش.و
املقر االجتماعي : حي حساني، رقم 

07 ، مشرع بلقصيري
ICE 002699852000078

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 07/08/))0) قرر ما يلي:

حل مسبق للشركة. 

- تحديد مقر التصصية في العنوان 

التالي :

» حي حساني، رقم 07 ، مشرع 

بلقصيري » . 

- تعيين السيد سراج حاتم كمصصي 

للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

 17 في) بلقصيري  بمشرع  االبتدائية 

غأس31)))0))تحت عدد)67). 

686I

اعالنات الشركات

LUNATIC ESCAPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

شركة LUNATIC ESCAPE ش.م.م 

تأسي3 شركة

في) محرر  عرفي  عقد  بموجب 

تم) (، ((0(( يونيو) بتاريخ))) اكادير 

إنشاء)القانون األسا�شي لشركة ذات)

مسؤولية محدودة والبيانات هي على)

النحو التالي:

 .LUNATIC ESCAPE(:االسم(

تغازوت) مركز  االجتماعي:) املقر 

اكادير.

سياحي-) :نزل  الشركة) نشاط  (

مقهى م1عم)

تم تحديد مدة الشركة في) املدة:)

99)عاما ابتداء)من تاريخ تأسيسها.)

(: االجتماعي) الرغسمال 

درهم) غلف  مائة  ((100.000٫00(

حصة) ((1000( غلف) على  مقسمة 

للحصة) درهم  بمائة  اجتماعية 

تنسب إلى كل شريك بما يتناسب مع)

اشتراكاته وهي كما يلي):

1000حصة) بوهيا) خالد  السيد:)

اجتماعية.

التسيير السيد:)خالد بوهيا مسير)

بتوقيع وحيد ملدة أير محدودة.

 1 من) االجتماعية:) السنة 

ينايرإلى1))دجنبر.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

16أشت) بتاريخ) بأكادير  التجارية 

))0))تحت رقم)7)1180
التجاري) بالسجل  التسجيل  رقم 

هو:)505)5.

687I

OMRI COMPTA SARL AU

SAMOUGA AGRI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

omri(compta(sarl(au

 N°4 LOT(AL(MAGHREB(AL

JADID ، 92000، larache(maroc

samouga(agri(sarl شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصصية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

اوديين القصر الكبير -زوادة - 000)9 

لقصر الكبير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(861

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

))0))تقرر حل) 08)أشت) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رغسمالها) مبلغ  (samouga( agri( sarl

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

اإلجتماعي دوار اوديين القصر الكبير)

-زوادة)-)000)9)لقصر الكبير املغرب)

نتيجة ل):)الشركة لم تحقق اي رقم)

معامالت مند تاسسيسها).

دوار) ب  التصصية  مقر  حدد  و 

اوديين القصر الكبير)-زوادة)-)000)9 

القصر الكبير املغرب.)

و عين:

ابراهيم) بن  شهاب  السيد)ة))

وعنوانه)ا))دوار اوديين القصر الكبير)

القصر الكبير املغرب) (9(000 -زوادة)

كمصصي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية):)-
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) الكبير  بالقصر  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)))).
688I

AL HISBA FISC 

FOREST FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

AL HISBA FISC
 AMAL 4 RUE 55 2EME(ETAGE

N° 6 SIDI(BERNOUSSI-
 CASABLANCA ، 20600،
CASABLANCA MAROC

FOREST FOOD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  تجزئة 
االندل3 شارع عبد الرحيم بوعبيد 
حي السالم ال1ابق السصلي - 11000 

سال املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.55(051

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) ((0(( ماي) ((5 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
عبد) شارع  االندل3  تجزئة  ( 6«
ال1ابق) السالم  حي  بوعبيد  الرحيم 
إلى) املغرب«) سال  (11000 (- السصلي)
))الرقم) »حي عمر ابن الخ1اب زنقة)
الدار) ((0550  -  ( رقم) شقة  (1(

البيضاء)املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)1 50)8.
689I

TARGET PARTNERS

PROXELIA
إعالن متعدد القرارات

PROXELIA
 Rue(Ibnou(Mounir(Maarif 117

 - El(Maarif (AR( ، 20410،
Casablanca(Maroc

PROXELIA »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 117 زنقة 
ابن منير ال1ابق 1 الشقة ) إقامة 
الزرقاء - 70)0) الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. (55 7

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في))0)أشت)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تصويت حصص اجتماعية
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
تحويل الشكل القانوني للشركة من)

SARLAU(إلى(SARL
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

استقالة املسير الحالي
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

تعيين مسير جديد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
ومالكي) غدناه  املوقعين  بين  ويتشكل 
وتلك) بعد  فيما  املنشأة  الحصص 
التي يمكن إنشاؤها فيما بعد،)شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
 5-96 رقم) القانون  يحكمها  الوحيد 
املؤرخ))1)شباط/فبراير)1997)بشأن)
شركات التضامن وشركات التوفية)
البسي1ة وشركات التوفية باألسهم)
والشركات ذات املسؤولية املحدودة)
بصيغته) املشتركة،) واملشاريع 
رقم) بالقانون  واملعدلة  املستكملة 
10- ))الصادر عن الظهير رقم)-1-11
9))الصادر في)9))جمدة الثاني))) 1 
وبجميع) (((011 حزيران/يونيه) (0((
والتنظيمية) القانونية  األحكام 
السارية بموجب هذه األنظمة.)املوقع)
ولكن في غي) غدناه هو شريك وحيد،)
غو) واحد  تعيين شريك  يمكنه  وقت 
إعادة) يمكن  الحالة  هذه  في  غكثر،)
الشخ�شي) املتعدد  ال1ابع  تأسي3 

للشركة في غي وقت.
على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 
مر�شي) العاطي  عبد  السيد  مايلي:)
يجلب للشركة مبلغ مائة غلف درهم)

ً
)100،000.00)درهم))نقدا

على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 
الشركة) مال  رغس  يبلغ  مايلي:)
مقسمة) وهي  درهم.) (100،000.00
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1000 إلى)
تم االكتتاب بها بالكامل) (، لكل منها)
ومدفوعة بالكامل ومخصصة للسيد)
واملساهم) نقًدا  مر�شي  العاطي  عبد 

الوحيد
بند رقم)) :)الذي ينص على مايلي:)
يدار الشركة من قبل مدير واحد غو)
غكثر)،)غشخاص طبيعيين)،)شركاء)غم)
ال)،)معينين ويتم تحديد مدة خدمتهم)
بقرار من غألبية الشركاء.)ستتم إدارة)
الشركة لصترة أير محدودة من قبل)
تجاه) ماردي.) العاطي  عبد  السيد 
إدارة) غي  وكذلك  (، الثالثة) األطراف 
مؤسسات) لجميع  خافة  غو  عامة 
االئتمان)،)ويمثل املدير الشركة)،)وله)
باسمها) للتصرف  فالحيات  غوسع 
والعمليات) األعمال  بجميع  وإلزامها 
(، الشركة) أرض  على  تن1وي  التي 
تبرير) إلى  الحاجة  ودون  قيود  دون 
ستكون) (، وبالتالي) فالحيات خافة.)
جميع) عن  قانوًنا  مسؤولة  الشركة 
بتوقيع السيد) (، األعمال املتعلقة بها)

عبد العاطي مر�شي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم) 5  )8.
690I

REVI-CO CONSEIL ET FORMATION

 GREEN INVEST
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تصويت حصص

 REVI-CO CONSEIL ET
FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY (0
 ABDELLAH 4 EME(ETAGE
 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes(maroc
 GREEN INVEST CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 
)طابق ) عمارة 11 مرجان ) 

مكناس - 50000 مكناس املغرب.
تصويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.566(9

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) ((0(( أشت) (10 في) املؤرخ 

املصادقة على):
)ة))جمال معراض) تصويت السيد)
50))حصة اجتماعية من غفل)100 
وداد رفيق) )ة)) حصة لصائدة السيد)

بتاريخ)10)أشت)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أشت) (16 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

))0))تحت رقم) 97).
691I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 ALLO INFERMIERS
DAKHLA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي3 شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
 ALLO INFERMIERS DAKHLA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 
الحسني، رقم 816 - 000)7 

الداخلة املغرب 
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(((59

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ALLO (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.INFERMIERS DAKHLA
تقديم) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
والعناية) التمريضية  العالجات 

باملر�شى)
الـتجــاريـة) الـعـمـلـيـات  وكــذلـك كــل 
الـعـقـاريـة) املـنـقــوالت  والـصـنـاعـيـة،)
واملـالـيـة الـتـي تـرتـبـط بـصـصـة مـباشــرة)
غو أيـر مـبـاشـرة باألنـشـ1ـــة املـذكــــورة)

غعـــــاله.
الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الحسني،)رقم)816 - 000)7)الداخلة)

املغرب).
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: املهدي) املخيخ  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) املهدي  املخيخ  السيد 
 7(000  816 رقم) الحسني،) الحي 

الداخلة املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) املهدي  املخيخ  السيد 
 7(000  816 رقم) الحسني،) الحي 

الداخلة املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)51)1.
69(I

TARGET PARTNERS

AWLADI HAPPINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

TARGET PARTNERS
 Cité(Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage(RDC ، 20410، Casablanca
Maroc

AWLADI HAPPINESS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصصية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ابن 
بادي3 تجزئة مبارك بقعة 60 - 

000 ) الجديدة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.17905

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(( يونيو) ((0 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) (AWLADI HAPPINESS
وعنوان) درهم  (100.000 رغسمالها)
بادي3) ابن  شارع  اإلجتماعي  مقرها 
 ( 000  -  60 بقعة) مبارك  تجزئة 
توقف) (: ل) نتيجة  املغرب  الجديدة 

النشاط.
شارع) ب  التصصية  مقر  حدد  و 
 -  60 ابن بادي3 تجزئة مبارك بقعة)

000 ))الجديدة املغرب.)
و عين:

نجاة شلخة وعنوانه)ا)) السيد)ة))
بلجيكا) كراس هولون  (  60 بلجيكا)

كمصصي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتاريخ)09)أشت)

))0))تحت رقم)9119).
69(I

CAM

BBO COFFEE SHOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

CAM
 BD LA RESISTANCE (71

 MOHAMMEDIA
 MOHAMMEDIA، 28830،
MOHAMMEDIA MAROC

BBO COFFEE SHOP شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكازة ) 
اقامة 51 تجزئة الحديقة رقم ) - 

0)88) املحمدية املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1(59
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BBO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COFFEE SHOP
أرض الشركة بإيجاز):)مقهى

 ( مكازة) (: عنوان املقر االجتماعي)
 -  ( رقم) الحديقة  تجزئة  (51 اقامة)

0)88))املحمدية املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (00.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
1.000)حصة) (: السيد بديع لصرع)

بقيمة)100)درهم للحصة).
حصة) (1.000 (: لصرع) بدر  السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة).
حصة) (1.000 (: السيد عمر لصرع)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد بديع لصرع عنوانه)ا))اقامة)
عين) (( طابق) (1(( عمارة) الصردوس 
السبع))5)0))الدار البيضاء)املغرب.
اقامة) السيد بدر لصرع عنوانه)ا))
عين) (1 طابق) (1(( عمارة) الصردوس 
السبع))5)0))الدار البيضاء)املغرب.
السيد عمر لصرع عنوانه)ا))اقامة)
عين) (( طابق) (1(( عمارة) الصردوس 
السبع))5)0))الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
اقامة) السيد بدر لصرع عنوانه)ا))
عين) (1 طابق) (1(( عمارة) الصردوس 
السبع))5)0))الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) باملحمدية  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)))16.
69 I

SAGASUD

JAALAWI FRERES
إعالن متعدد القرارات

SAGASUD
شارع االمير موالي عبد هللا رقم )) 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
JAALAWI FRERES »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: زنقة 

املدينة شارع ام القرى حي ولي العهد 
اقامة اباك شقة 01 العيون - 

70000 العيون املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.7 55

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)17)أشت)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 

مايلي:)01)توسيع نشاط الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
01:)الذي ينص على) بند رقم بند)
(- التالية:) االنش1ة  زيادة  (01 مايلي:)
ومباني) السيارات  مواقف  تشغيل 
وتجهيز) العامة،استغالل  الخدمات 
معدات) الزراعية،تأجير  األرا�شي 

غعمال ال1رق واملوانئ
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
18)أشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

))0))تحت رقم)))0)/ 56).
695I

PREMIUM FINANCE

C.M.I TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC
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C.M.I TRANS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار القايد 
حربيل تامنصورت - 0000  مراكش 

املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(8((9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 C.M.I (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البضائع لحساب الغير.
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
  0000 (- القايد حربيل تامنصورت)

مراكش املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد اسماعيل شكرهللا):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
شكرهللا) اسماعيل  السيد 
تجزئة النخيل رقم) 109  عنوانه)ا))

تاركة)0000 )مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
شكرهللا) اسماعيل  السيد 
تجزئة النخيل رقم) 109  عنوانه)ا))

تاركة)0000 )مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (16 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))0))تحت رقم)8605)1.

696I

TOP TAKTIL

TOP TAKTIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

Top(taktil
 Av(mly(ismail, résidence(mly
 ismail 3em(Etage(N9، 90010،

Tanger املغرب
Top(taktil شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  1 شارع 

موالي اسماعيل، اقامة موالي 
اسماعيل، ال1ابق الثالت،رقم 9 - 

90010 طنجة املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(98(7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Top (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.taktil
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

وشراء)وبيع متعلقات السيارات.
عنوان املقر االجتماعي):) 1)شارع)
موالي) اقامة  اسماعيل،) موالي 
 -  9 الثالت،رقم) ال1ابق  اسماعيل،)

90010)طنجة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
 Fouad( Merroun السيد)
شارع) (( األمل) مجمع  عنوانه)ا))
رقم) العزيز،) ابن عبد  الخضير عزيز 

)  90010)طنجة املغرب.
 Driss LAAOURFI السيد)
 ( 5))رقم) عنوانه)ا))ابن طصيل زنقة)

90010)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

 Fouad( Merroun السيد)
شارع) (( األمل) مجمع  عنوانه)ا))
رقم) العزيز،) ابن عبد  الخضير عزيز 

)  90010)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (17 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم) 866.
697I

trainning(office(and(accounting(advice

 NEW FUTURE HOUSSE«
»N.F.H

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي3 شركة

 trainning(office(and(accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik , 5
 alkheir(bernoussi(casablanca،

20600، casablanca(maroc
 NEW(FUTURE(HOUSSE »N.F.H«

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 8 زنقة 
رقم )  ال1ابق ) حي طارق سدي 
البرنو�شي - 0600) الدار البيضاء 

املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551 65
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((1
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 NEW«(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.FUTURE HOUSSE »N.F.H
الت1وير) (: بإيجاز) أرض الشركة 

العقاري؛
شراء)وبيع األرا�شي)؛

غعمال مختلصة
بيع مواد البناء

تجارة؛

استيراد وتصدير؛
املعامالت) جميع  عامة  وفصة 
واملالية) والصناعية  التجارية 
املتعلقة) املنقولة  وأير  واملنقولة 
بشكل مباشر غو أير مباشر باألشياء)
التي يحتمل غن) غو  (، املذكورة غعاله)
وكذلك) (، وت1ويرها) تحقيقها  تعزز 
(، غي مشاركة مباشرة غو أير مباشرة)
في األعمال) (، بأي شكل من األشكال)
التجارية من غجل األأراض املماثلة غو)

ذات الصل.
 8 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
طارق) حي  (( ال1ابق) ( ( رقم) زنقة 
الدار) ((0600 (- البرنو�شي) سدي 

البيضاء)املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد رشيد رسوان):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد نامي بن حضير بن هنيدي)
 100 بقيمة) حصة  (500 (: الرويتعي)

درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) رسوان  رشيد  السيد 
ش1ر) (( 1 رقم) (( عمارة) سكني 
الدار) ((0600 البرنو�شي) سدي  اي 

البيضاء)املغرب.
السيد نامي بن حضير بن هنيدي)
املنورة) املدنة  عنوانه)ا)) الرويتعي 
----- السعودية) العربية  اململكة 
العربية) اململكة  املنورة  املدنة  (--

السعودية.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) رسوان  رشيد  السيد 
ش1ر) (( 1 رقم) (( عمارة) سكني 
الدار) ((0600 البرنو�شي) سدي  اي 

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)5751).

698I
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STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

TRANS EXER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

ال1ابق الثالث شارع عالل ابن عبد 
هللا رقم )) الريش ، 00 )5، الريش 

املغرب
TRANS EXER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
اسروتو الريش - 00 )5 الريش 

املغرب.
تصويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(18(

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(( أشت) (10 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ابراهيم) )ة)) السيد) تصويت 
حصة اجتماعية من) (500 امسهول)
غفل)1.000)حصة لصائدة السيد))ة))
رشيد بعمي بتاريخ)10)أشت)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
18)أشت) االبتدائية بميدلت بتاريخ)

))0))تحت رقم) 0).
699I

trainning(office(and(accounting(advice

MIHNA MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

 trainning(office(and(accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik , 5
 alkheir(bernoussi(casablanca،

20600، casablanca(maroc
MIHNA MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 8 

زنقة )  ال1ابق ) حي طارق سيدي 
البرنو�شي - 0600) الدار البيضاء 

املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5518(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((6

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MIHNA MAROC

أرض الشركة بإيجاز):)-)التكوين؛

-)التوظيف)؛

شبكة) على  مواقع  إنشاء) ( (-

اإلنترنت؛

-))التجارة اإللكترونية؛

تكنولوجيا) خدمات  تقديم  ( (-

املعلومات؛

-))اإلشهار)؛

-))املشورة اإلدارية؛

املنتجات) جميع  في  التجارة  ( (-

املحلية او املوجهة للتصدير.

العمليات) جميع  عام  وبشكل  (-

واملنقولة) الصناعية  التجارية,)

والعقارية غو املالية التي قد تكون ذات)

فلة إما بواحد غو غكثر من األهداف)

غن) املرجح  من  غو  غعاله  املذكورة 

تساهم في ت1وير الشركة..
 8 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
))حي طارق سيدي) ال1ابق) ( ( زنقة)

البيضاء) الدار  ((0600 (- البرنو�شي)

املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: لخميري) علي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

السيد علي لخميري عنوانه)ا)))6 
 (0800 بوركون) ابن حمدي3  زنقة 

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد علي لخميري عنوانه)ا)))6 
 (0800 بوركون) ابن حمدي3  زنقة 

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 0  البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)97 ))8.
700I

KB.HORIZON(ك.ب.هوريزون

KB HORIZON-ك.ب.هوريزون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

KB.HORIZON ك.ب.هوريزون
حمام سصاء حي الليمون سيدي 

سليمان ، 00) 1، سيدي سليمان 
املغرب

KB HORIZON-ك.ب.هوريزون 
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حمام 

سصاء حي الليمون سيدي سليمان - 
00) 1 سيدي سليمان املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(  5
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (10
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 KB (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

HORIZON-ك.ب.هوريزون.
تسيير) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الصنادق وامل1اعم.
حمام) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- حي الليمون سيدي سليمان) سصاء)

00) 1)سيدي سليمان املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

عبدالحق) خربوش  السيد 
بلوك7)  الليمون  حي  عنوانه)ا))
سليمان) سيدي  (1 (00 رقم11 

املغرب.
السيدة خربوش أزالن عنوانه)ا))
حي الليمون بلوك7))رقم11 00) 1 

سيدي سليمان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عبدالحق) خربوش  السيد 
سيدي) (1 (00 املغرب) عنوانه)ا))

سليمان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليمان بتاريخ)18 

أشت)))0))تحت رقم))16.
701I

 YOUR BUSINESS CONSULTING

AQUA PURE MAROC APM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

  YOUR BUSINESS
CONSULTING

شارع الحسن التاني اقامة ابتهال س 
ال1ابق الثالت شقة   ، 150) ، 

ابن جرير املغرب
 AQUA PURE MAROC APM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي إفرقيا 
شارع إبن طصيل رقم 78 - 150)  

بن جرير املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
((7(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (10
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AQUA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PURE MAROC APM
-تركيب) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

وفيانة شبكات املياه.
عنوان املقر االجتماعي):)حي إفرقيا)
شارع إبن طصيل رقم)78 - 150) )بن)

جرير املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:) رغسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: الهاللي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الهاللي  محمد  السيد 
11 150) )بن جرير) حي النصر رقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الهاللي  محمد  السيد 
11 150) )بن جرير) حي النصر رقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بابن جرير بتاريخ)18)أشت)

))0))تحت رقم)67).
70(I

PREMIUM FINANCE

REPEX AUTO
إعالن متعدد القرارات

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

REPEX AUTO »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: االرشاد 

التوسعي الساكنية رقم 567 - 

KENITRA 1 000 املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.66097

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في))0)أشت)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
قام) الكركوب  الكريم  عبد  السيد 
حصة) )خمسمائة)) (500 بتصويت)
غوتو«) »ريبك3  شركة) في  يملكها 
املحدودة،) املسؤولية  ذات  شركة 

لصالح:)السيدة سامية ال1اهري.)
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
إلى) القانوني للشركة  تحويل الشكل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
استقالة السيد عبد الكريم الكركوب)

من تسيير الشركة
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
ال1اهري) سامية  السيدة  تعيين 
أير) لصترة  للشركة  وحيدة  مسيرة 

محدودة
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
الشركة ستلتزم بالتوقيع الوحيد من:)
السيدة سمية ال1اهري)،)وهذا لصترة)

أير محدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
السيدة سامية) املساهمات النقدية:)
،)تجلب للشركة مبلغ مائة) ال1اهري)
درهم)) (100,000.00( درهم) غلف 

نقدا.)مجموع):))100.000,00)درهم
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
مائة) بمبلغ  املال  رغس  تحديد  يتم 
وهي) درهم).) (100,000( درهم.) غلف 
حصة) ((1000( غلف) إلى  مقسمة 
بقيمة مائة))100))درهم لكل حصة،)
(،1000 إلى) (1 من) األرقام  تحمل 
مكتتب بها،)مدفوعة بالكامل من قبل)

الشريك الوحيد.

على) ينص  الذي  (:1( رقم) بند 
وحيدة) كمسيرة  تعيينها  يتم  مايلي:)
السيدة) للشركة لصترة أير محدودة:)
ستلتزم) الشركة  ال1اهري.) سامية 
السيدة سمية) بالتوقيع الوحيد من:)

ال1اهري)،)وهذا لصترة أير محدودة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) بالقني1رة  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)17))9.
70(I

EL MARSA CONSEIL

IS FISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

EL MARSA CONSEIL
شارع ادري3 االول رقم الدار )19 ، 

70000، العيون املغرب
IS FISH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 

الوفاق الرقم 758 العيون - 70000 
العيون املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 (70(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 IS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FISH
تشتغل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
الشركة سواء)في املغرب غو في الخارج):
تجارة األسماك وجميع منتجات) (
األحياء) تربية  البحرية,) املأكوالت 
تجهيز) األسماك  وتربية  املائية 
املأكوالت) منتجات  وتعبئة  وتجميد 
السمك) مساحيق  البحرية,تجارة 
السمك,) زيت  تكرير  السمك  وزيت 
وتصدير) معلب,استيراد  سمك 
البحرية,استيراد) املأكوالت  منتجات 

البحرية) املأكوالت  جميع  وتصدير 

عام,) بشكل  الغذائية  واملنتجات 

نقل) للثلج الرقيق,) اإلنتاج الصناعي 

األفراد لحساب خاص,نقل البضائع)

البضائع) الخاص,نقل  للحساب 

ومعالجة) الغير,تجميد  لحساب 

وتصدير وتسويق منتجات املأكوالت)

البحرية,تسويق غي منتج من منتجات)

املأكوالت البحرية..

مدينة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 70000 (- 758)العيون) الوفاق الرقم)

العيون املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عتمان يرعاه سباعي):)500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 (: السيد سليم يرعاه سباعي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد عتمان يرعاه سباعي):)500 

بقيمة)100)درهم.

 500 (: السيد سليم يرعاه سباعي)

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

سباعي) يرعاه  عتمان  السيد 

عنوانه)ا)))1)عمارة)5))مارينا غكادير)

80000)غكادير املغرب.

سباعي) يرعاه  سليم  السيد 
حي) (89 رقم) الرمان  زنقة  عنوانه)ا))

تدارت غكادير)80000)غكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

سباعي) يرعاه  عتمان  السيد 

عنوانه)ا)))1)عمارة)5))مارينا غكادير)

80000)اكادير املغرب

سباعي) يرعاه  سليم  السيد 
حي) (89 رقم) الرمان  زنقة  عنوانه)ا))

تدارت غكادير)80000)غكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

16)أشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

))0))تحت رقم)))0)/1 5).

70 I
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FOUZMEDIA

HAPPY BIRTH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
HAPPY BIRTH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 0) زنقة 

هارون الرشيد املكتب 15 - 000 1 
القني1رة املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66((9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 HAPPY(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.BIRTH
مكتب) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
بيع املواد الشبه) تدريب،) استشارة،)

طبية.
زنقة) ((0 (: عنوان املقر االجتماعي)
 1 000 -  15 هارون الرشيد املكتب)

القني1رة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
اليعكوبي) ابراهيم  السيد 
عائشة) األميرة  6زنقة  عنوانه)ا))
الشقة)19 000 1)القني1رة املغرب.

السيدة ايمان الحناوي عنوانه)ا))
 ---  88 الرقم) (( بلوك) السعادة  حي 

سيدي يحيى الغرب املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

اليعكوبي) ابراهيم  السيد 
عائشة) األميرة  زنقة  (6 عنوانه)ا))

الشقة)19 000 1)القني1رة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) بالقني1رة  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)-.
705I

FOUZMEDIA

VAR PARTENAIRES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
VAR PARTENAIRES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املكتب 6 
زاوية شارع محمد الديوري وزنقة 
اللة عائشة - 000 1 القني1رة 

املغرب.
تصويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6 5((

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(( أشت) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الرحيم) عبد  )ة)) السيد) تصويت 
غيت حسو)500)حصة اجتماعية من)
غفل)1.000)حصة لصائدة السيد))ة))
مريم العودي بتاريخ)16)أشت)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 18 بتاريخ) بالقني1رة  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)6)))9.
706I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 SOCIETE JANAS LUXE CAR
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي3 شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC
 N°159 BD(ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP
 N°2 1R(ETAGE(TAGHZOUT

 INEZGANE(INEZGANE، 86150،

INEZGANE MAROC
 SOCIETE JANAS LUXE CAR
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج 

رقم 01 تجزئة 1605 الزنقة 918 
حي السالم اكادير - 80000 اكادير 

املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5((11
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((1
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE JANAS LUXE CAR

.SARL
كراء) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

السيارات بدون سائق.
كراج) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 918 الزنقة) (1605 تجزئة) (01 رقم)
اكادير) (80000 (- اكادير) السالم  حي 

املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 500.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (. 50 (: ان3) املع1اوي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة القزدادي جميلة):)550.) 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ان3  املع1اوي  السيد 
   1(6 الصويرة) ازلف  تجزئة  (767

الصويرة املغرب.
جميلة) القزدادي  السيدة 
عنوانه)ا))767)تجزئة ازلف الصويرة)

6)1  )الصويرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة بويزكار فاطمة عنوانه)ا))
ارحالن) (15 الرقم) (1108 الزنقة)

الدشيرة)55)86)انزكان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (10 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

))0))تحت رقم)10 117.
707I

FIDUGEC

DYNAMIC PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

FIDUGEC
 BD OUED TENSIFT OULFA (15

 315 BD(OUED(TENSIFT
 OULFA، 20400، CASABLANCA

MAROC
DYNAMIC PROMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  شارع 
الزرق1وني ال1ابق الثاني الشقة 

رقم 6 الدار البيضاء. - 0)01) الدار 
البيضاء املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55(019

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((0
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DYNAMIC PROMO
أرض الشركة بإيجاز):)-)االنعاش)
النصوص) عليه  تنص  كما  العقاري 

والقوانين الجاري بها العمل.
الشراء،) االستغالل،) االدارة،) (-
البيع،)الكراء)لكل املمتلكات املنقولة)

والثابتة.
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العمليات،) كل  عامة  وبصصة  (-
املالية او الصناعية املنقولة والثابتة)
التي تدخل في اطار الهدف االجتماعي)

للشركة.
6 )شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
الشقة) الثاني  ال1ابق  الزرق1وني 
رقم)6)الدار البيضاء.)-)0)01))الدار)

البيضاء)املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيد العبدالوي ميلود)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد العبدالوي ميلود عنوانه)ا))
األلصة) فاتح  الحاج  تجزئة  (18 

0))0))الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العبدالوي ميلود عنوانه)ا))
األلصة) فاتح  الحاج  تجزئة  (18 

0))0))الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)5015)8.
708I

TIMEWORK CONSULTING

 BAKKAL - بقال كورمي
GOURMET

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي3 شركة

TIMEWORK CONSULTING
 HAY(ESSAFA(RUE 21 N°48
 EL(OULFA - CASABLANCA ،
60)0)، الدار البيضاء اململكة 

املغربية
 BAKKAL - بقال كورمي

GOURMET شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع غنصا، 
زاوية شارع كلو دو بروفان3، طابق 

9، شقة ب108 - 0015) الدار 

البيضاء املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(8(05

 11 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( مارس)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
بقال) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BAKKAL GOURMET(-(كورمي
أرض الشركة بإيجاز):)*بيع املواد)

الغذائية)
*استغالل قاعات الشاي والقهوة)

واملشروبات....
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بروفان3،) دو  كلو  زاوية شارع  غنصا،)
طابق)9،)شقة ب108 - 0015))الدار)

البيضاء)املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: املدور) سلمي  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) املدور  سلمي  السيدة 
 ( شنتيمار) (( فيال) حازم  ابن  زنقة 
البيضاء) الدار  ((0(70 املعاريف)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) املدور  سلمي  السيدة 
 ( شنتيمار) (( فيال) حازم  ابن  زنقة 
البيضاء) الدار  ((0(70 املعاريف)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.
709I

SOCIETE DES TRAVAUX GENIE ELECTRIQUE

 SOCIETE DES TRAVAUX
»GENIE ELECTRIQUE »STGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

 Societé(des(travaux(genie
ectrique

 Lot(Argana(Bloc(A(N°192 Ait
 Melloul ، 80000، Ait(Melloul

Maroc
 SOCIETE DES TRAVAUX GENIE
ELECTRIQUE »STGE« شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
اركانة بلوك غ رقم )19 ايت ملول - 

80000 ايت ملول املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(6719

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (10
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE DES TRAVAUX GENIE

.»ELECTRIQUE »STGE
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

التركيبات الكهربائية
مقاول غشغال متنوعة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- ايت ملول) (19( اركانة بلوك غ رقم)

80000)ايت ملول املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيد محسين مساوي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

السيد محسين مساوي عنوانه)ا))

 ( ( الشقة) (11 اقامة املرس عمارة)

انزكان) (86(60 انزكان) الدشيرة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محسين مساوي عنوانه)ا))

 ( ( الشقة) (11 اقامة املرس عمارة)

انزكان) (86(60 انزكان) الدشيرة 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (18 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

))0))تحت رقم) 159.

710I

الشتيوي ادري3

 Sté STATION SERVICE
IMOU SELMUN SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

الشتيوي ادري3

حي املسيرة الخضراء م/غ زنقة/)0 
رقم / 1 ، 150)9، القصر الكبير 

املغرب

 Sté STATION SERVICE IMOU

SELMUN SARL-AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مدشر 
غدأوص بني يسف ج وق سوق 

القلة القصر الكبير - 150)9 القصر 

الكبير املغرب 

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

( 61

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (((

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Sté (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 STATION SERVICE IMOU

. SELMUN SARL-AU
مح1ة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

بنزين
مدشر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
غدأوص بني يسف ج وق سوق القلة)
القصر الكبير)-)150)9)القصر الكبير)

املغرب).
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 (: سلمون) محمد  السيد 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) سلمون  محمد  السيد 
مدشر غدأوص بني يسف ج وق سوق)

القلة)150)9)القصر الكبير املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) سلمون  محمد  السيد 
مدشر غدأوص بني يسف ج وق سوق)

القلة)9150))القصر الكبير املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) الكبير  بالقصر  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)5)5.
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الشتيوي ادري3

Sté BACHI TRANS SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قصل التصصية

الشتيوي ادري3
حي املسيرة الخضراء م/غ زنقة/)0 
رقم / 1 ، 150)9، القصر الكبير 

املغرب
 Sté BACHI TRANS SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : طريق 
العرائش اقامة البساتين رقم 5 

القصر الكبير 150)9 القصر الكبير 
املغرب .

قصل التصصية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1557
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((0(( أشت) (16 في) املؤرخ 
Sté BACHI TRANS SARL- حل)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  (AU
ذات الشريك الوحيد مبلغ رغسمالها)
مقرها) وعنوان  درهم  (1.000.000
اقامة) العرائش  طريق  اإلجتماعي 
الكبير) القصر  (5 رقم) البساتين 
القصر الكبير املغرب نتيجة) (9(150

لتوقف النشاط).
و عين:

حروش) البشير  السيد)ة))
طريق) احمايد  غوالد  حي  وعنوانه)ا))
املريصة رقم)  150)9)القصر الكبير)

املغرب كمصصي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
طريق) وفي  ((0(( أشت) (16 بتاريخ)
 5 رقم) البساتين  اقامة  العرائش 
الكبير) القصر  (9(150 الكير) القصر 

املغرب).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) الكبير  بالقصر  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)))).
71(I

TERRAIN MAROCAIN

 STE TERRAIN« 
»MAROCAIN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي3 شركة

TERRAIN MAROCAIN
رقم) مسجد الحكمة طريق عين 
السمن فاس fes، 3020، فاس 

املغرب
 »STE TERRAIN MAROCAIN« 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم ) 
مسجد الحكمة طريق عي السمن 

فاس - 0)00) فاس املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7( 9(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE« (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. »TERRAIN MAROCAIN

أرض الشركة بإيجاز):)-)االشغال)

املختلصة

-التصدير واالستيراد

-)بيع وشراء)مواد البناء.

 ( رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

السمن) عي  طريق  الحكمة  مسجد 

فاس)-)0)00))فاس املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:)

(: مص1صى) فلوس  السيد 

1000x100)بقيمة)100.000)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

السيد فلوس مص1صى عنوانه)ا))

اقامة املجد شارع عبد العزيز بوطالب)

رقم) 0000))فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فلوس مص1صى عنوانه)ا))

اقامة املجد شارع عبد العزيز بوطالب)

رقم) 0000))فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (15 بتاريخ) بصاس  التجارية 

))0))تحت رقم)97)).

71(I

CHEVEUX ET COSMETIQUE SARL AU

CHEVEUX ET COSMETIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

 CHEVEUX ET COSMETIQUE

SARL AU
»والية ))1« مرج خالل عين ملول 

بلوك ) ، 000)9، ت1وان املغرب

 CHEVEUX ET COSMETIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
»والية ))1« مرج خالل عين ملول 

بلوك ) - 000)9 ت1وان املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

((0 9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (10

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHEVEUX ET COSMETIQUE

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الشعر ومستحضرات التجميل.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ملول) عين  مرج خالل  (»1(( »والية)

بلوك)) - 000)9)ت1وان املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد اسماعيل قسي3):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
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قسي3) اسماعيل  السيد 
برج) امللكي  الجيش  شارع  عنوانه)ا))
دبي بلوك غ ال1ابق األول الشقة رقم)

1 000)9)ت1وان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
قسي3) اسماعيل  السيد 
برج) امللكي  الجيش  شارع  عنوانه)ا))
دبي بلوك غ ال1ابق األول الشقة رقم)

000)9)ت1وان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (16 االبتدائية بت1وان بتاريخ)

))0))تحت رقم)7 17.
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PREMIUM FINANCE

HELENIC
إعالن متعدد القرارات

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

HELENIC »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شقة رقم 
) ال1ابق الثاني رقم 951 تجزئة 

املسار طريق آسصي - 0000  مراكش 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1(8(01
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)9))يونيو)))0)
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
وتوزيع) فتيحة  الدير  السيدة  )وفاة 
حصة) (500 البالغ عددها) حصصها 
السيدة الحمري آسية:) على الورثة.))))
)8)حصة بسعر)100))درهم)=)00)8 
 167 رشيد:) الحمري  السيد  درهم)))
 16700 (= درهم) (100 حصة بسعر)
 167 غمين:) الحمري  السيد  (( درهم.)
 16700 (= درهم) (100 حصة))بسعر)
فاطمة) الحمري  السيدة  (( درهم.))

الزهراء):))8)حصة بسعر)100)درهم)

= 00)8)درهم

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تحويل الشكل القانوني للشركة من)

شركة) الى  العقارية  املدنية  الشركة 

ذات مسؤولية محدودة

على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 

مايلي:)):)يتكون رغس مال الشركة من)

الشركاء) بين  موزعة  حصة  (1000
الحمري) السيدة  التالي:)))) النحو  على 

)58)حصة بسعر)))100)درهم) آسية:)
الحمري) السيد  (( (( درهم) (58(00  =
100)درهم) 167)حصة بسعر) رشيد:)
الحمري) السيد  درهم.))))) (16700  =

درهم) (100 حصة بسعر) غمين:)))167)
الحمري) السيدة  درهم.)))) (16700  =

فاطمة الزهراء:))8)حصة بسعر)100 

درهم))))في املجموع...) (8(00 (= درهم)

(= درهم) (100 بسعر) حصة  (1000

10000,00)درهم))

قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

ذات) للشركة  مسيرة  تعيينها  يتم 

   »HELENIC«املحدودة املسؤولية 

السيدة) محدودة:) أير  لصترة   وهذا 

الدار) في  املقيمة  آسية  الحمري 
)البيضاء)زنقة أول فشتالي زاوية زنقة)

شقة) (1 طابق) ا  درج  مريمي  برسبير 

مغربية.) الجنسية  فلوري.) فال  ((

حاملة لب1اقة))التعريف الوطنية رقم)

BK11 677  

قرار رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

من) للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

شارع) حنبلي  تجزئة  البيضاء) الدار 
 ( الى شقة رقم) 8)حي السالم.) 5)رقم)

ال1ابق الثاني رقم)))951)تجزئة املسار)

طريق آسصي مراكش.))

قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

شركة) إلى  للشركة  النهائي  التحول 

واملوافقة) محدودة  مسؤولية  ذات 

على نظامها األسا�شي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

شركة ذات مسؤولية محدودة.

بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
شركة) التالي:) االسم  الشركة  تأخذ 

هيلينيك ذات املسؤولية املحدودة.
بند رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
ال1ابق) (( رقم) شقة  الشركة:) مقر 
تجزئة املسار طريق) (951 الثاني رقم)

آسصي مراكش
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
 .1 التالي:))))) باملبلغ  الشركاء) يساهم 
السيدة الحمري آسية):)00)58)درهم)
 16700 رشيد) الحمري     .) السيد 
غمين) الحمري  درهم  .) . السيد 
)الحمري) )  .  السيدة) درهم) (16700
فاطمة الزهراء:)00)8)درهم هذا هو)

املجموع.)=)100000,00)درهم
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
يحدد رغس املال في مائة غلف درهم)
إلى) وينقسم  درهم)) (100,000.00(
 100.00( من) حصة)) )غلف  (1000
)واملخصصة) (، حصة) لكل  درهم))
بما يتناسب مع مساهماتهم) للشركاء)
آسية:) الحمري  ):)السيدة  وهي) نقدا،)
رشيد:) الحمري  السيد  حصة  (58(
غمين:) الحمري  )السيد  حصة) (167
حصة السيدة الحمري فاطمة) (167
الزهراء:))8)حصة ما مجموعه).1000 

حصة تشكل رغس مال الشركة
على) ينص  الذي  رقم) 1:) بند 
مايلي:)يتم تعيينها مسيرة للشركة ذات)
   »HELENIC«املحدودة املسؤولية 
السيدة) محدودة:) أير  لصترة   وهذا 
الدار) في  املقيمة  آسية  الحمري 
)البيضاء)زنقة أول فشتالي زاوية زنقة)
 ( 1)شقة) برسبير مريمي درج ا طابق)
فال فلوري.)الجنسية مغربية.)حاملة)

لب1اقة))التعريف الوطنية رقم))
على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 
مايلي:)في عالقاتها مع اإلدارات العامة)
غو الخافة)،)ستلتزم الشركة بتوقيع)
وهذا) فقط  آسية  الحمري  السيدة 
)غن) لها) محدودة  . ويجوز  )أير  لصترة)
تصوض السل1ات التي تراها مناسبة)
أير) او  الشركاء) من  غكثر  غو  لواحد 
الشركاء؛))يجب غن يتم التوقيع على)
تصويض السل1ات))بشكل مشترك من)

قبل املسيرين

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (18 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))0))تحت رقم)8699)1.
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موثق

ARASEKH PRIVE
إعالن متعدد القرارات

موثق
رقم 8) عمارة افران ) شارع الحسن 

II اكادير ، 0)800، اكادير املغرب
ARASEKH PRIVE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: الرمل 
 - - E 27 الشارع الرئي�شي بقعة

انزكان املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.10975

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)07)يوليوز)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الحامل) الصبار  البشير  السيد  فوت 
للب1اقة الوطنية عدد)J(0(9)باسمه)
السيد) عن  ونائبا  وكيال  وبصصته 
للب1اقة) الحامل  الصبار  مبارك 
والسيد) (AB((16(عدد الوطنية 
لب1اقة) الحامل  الصبار  الحسن 
SH105870و السيدة) الوطنية عدد)
للب1اقة) الحاملة  الصبار  مينة 
والسيدة) (JB86(1( عدد) الوطنية 
للب1اقة) الحاملة  الصبار  خديجة 
والسيدة) (JB11(678عدد الوطنية 
للب1اقة) الحاملة  الصبار  نعيمة 
والسيدة) (JB18(1 6 عدد) الوطنية 
للب1اقة) الحاملة  الصبار  السعدية 
،مجموع) (JB(06(0 (عدد الوطنية 
وكذلك) االجتماعية  الحصص 
في) يملكونه  الذي  الجاري  الحساب 
 ARASEKH PRIVE(«(الشركة املسماة
(، محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  (»
رغسمالها)100.000,00)درهم ومقرها)
الرمل) بانزكان  الكائنة  االجتماعي 
لصائدة) (، (E(7 الشارع الرئي�شي بقعة)
حسن) والسيد  الخامر  علي  السيد 
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واحد) لكل  ((/1 بنسبة) حماد  ايت 
منهما،)

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) األسا�شي  النظام  تحيين 
 »  ARASEKH PRIVE (« املسماة)
(، محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
رغسمالها)100.000,00)درهم ومقرها)
الرمل) بانزكان  الكائنة  االجتماعي 

(،(E(7(الشارع الرئي�شي بقعة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
مقسم) درهم  (100.000 من) يتكون 
درهم) (100 بقيمة) سهم  (1000 إلى)
للسهم الواحد ووزعت على الشركاء)
السيد علي الخامر حامل) (- كما يلي:)
رقم) الوطنية  التعريف  لب1اقة 
حصة) ((500( خمسمائة) (JE89006
﴿خمسون) درهم) (50.000 قدرها)
حماد) ايت  حسن  (- درهم﴾) الف 
حامل لب1اقة التعريف الوطنية رقم)
حصة) ((500( خمسمائة) (PB(16 8
قدرها)50.000)درهم)﴿خمسون الف)

درهم﴾)
بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
السيد) طرف  من  الشركة  ستسير 
مسيرا) بصصته  حماد  ايت  حسن 
محدودة.) أير  ملدة  وذلك  للشركة 
الوحيد) بالتعهد باإلمضاء) كما تقرر 

السيد حسن ايت حماد
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) بتاريخ) 0) بانزكان  االبتدائية 

))0))تحت رقم)))0)/1505.
716I

CRB CONSEIL

 GROUPE SCOLAIRE
UNIVERSALIS PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CRB CONSEIL
حي الهناء شارع ابن سينا رقم  1) ، 

80)0)، الدار البيضاء املغرب
 GROUPE SCOLAIRE

UNIVERSALIS PRIVE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 56 شارع 
فرحات حشاد ال1ابق األول مكتب 

رقم 1 - - 0000) الدار البيضاء 
املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5 65 7
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)18)يوليوز)))0))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ال1ابق) حشاد  فرحات  شارع  (56«
1 - - 0000))الدار) األول مكتب رقم)
زينب,) »تجزئة  إلى) املغرب«) البيضاء)
الدار) ((0000 (- كاليصورنيا) (,( ق1عة)

البيضاء)املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)966 )8.
717I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

ZASH CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 CABINET COMPTABLE
AMRAOUI

 Bur. 09 2ème(étage(Plataux
 Bureau(Hatim(n°02 rue(Melilia
VN(SAFI، 46000، SAFI(MAROC
ZASH CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصصية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي الــرقم 1) 
الــزنقة  ) حي غن3 - 6000  اسصي 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1(0(5

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
))0))تقرر حل) 08)أشت) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
ZASH CAR)مبلغ رغسمالها)100.000 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
(- غن3) حي  الــزنقة) )) ((1 الــرقم)
(: ل) نتيجة  املغرب  اسصي  ( 6000
تحقيق) من  الشـــركة  تمكن  -عدم 

هدفها االجتماعي.

و حدد مقر التصصية ب الــرقم)1) 
اسصي) ( 6000 (- الــزنقة) ))حي غن3)

املغرب.)
و عين:

الـزويــن) الحكــــم  عبد  السيد)ة))
5))شارع عالل بن) الرقم) وعنوانه)ا))
اسصي) ( 6000 الرباط) حي  عبد هللا 

املغرب كمصصي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصصية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (15 بتاريخ) بآسصي  االبتدائية 

))0))تحت رقم) 68.
718I

CRB CONSEIL

VARNATRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

CRB CONSEIL
حي الهناء شارع ابن سينا رقم  1) ، 

80)0)، الدار البيضاء املغرب
VARNATRAV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
الزرقه 117 شارع ابن منير الدور 
االول شقة رقم ) - املعاريف - 
0000) الدار البيضاء املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55(0 1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (08
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VARNATRAV

جميع) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الهاتف) شبكات  تركيب  خدمات 

والكمبيوتر واالتصاالت)؛

اقتناء)جميع معدات وإمدادات) (-

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت)؛.

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الدور) منير  ابن  شارع  (117 الزرقه)

االول شقة رقم)))-)املعاريف)-)0000) 

الدار البيضاء)املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: الصالحي) هشام  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

السيد هشام الصالحي عنوانه)ا))

تجزئة الحاج فاتح رقم)686)،)األلصة.)

0000))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هشام الصالحي عنوانه)ا))

تجزئة الحاج فاتح رقم)686)،)األلصة.)

0000))الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)0 50)8.

719I

fidulimar

BOUZOUZOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

fidulimar

 N°22 RUE(TAZA(HAY(EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

BOUZOUZOU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

اكنيون - )0)5  تنغير املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.1899

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في))0)أشت)))0))تم تحويل)
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
تنغير) ( 5(0( (- اكنيون) »مركز  من)
املغرب«)إلى)»اكلزي اكنيون)-))0)5  

تنغير املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (10 بتاريخ) بتنغير  االبتدائية 

))0))تحت رقم) 65.
7(0I

melconsulting

ING VALCORP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

melconsulting
 11bd(zerktouni(imm(basraoui
 1 er(etage(n°7 oujda، 60000،

oujda(maroc
ING VALCORP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزءة 
بو بشر طريق مغنية 195 رقم   - 

60000 وجدة املغرب
تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(9811
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((1
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ING (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VALCORP
األعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الهندسية,استشارات
تجزءة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 - رقم)   (195 مغنية) بو بشر طريق 

60000)وجدة املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 (: ياسين) مختاري  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

00))حصة) (: السيد بدري محمد)
بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 (: حسن) مختاري  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة بدري فاطمة):)00))حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد بدري ابراهيم):)00))حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

السيد مختاري ياسين عنوانه)ا))
 6((00  (91 طريق املسجد القدس)

بركان املغرب.
عنوانه)ا)) محمد  بدري  السيد 
سعيدية) (6(600  0( تريصة) تجزءة 

املغرب.
عنوانه)ا)) مختاري حسن  السيد 
 6((00  (91 طريق املسجد القدس)

بركان املغرب.
عنوانه)ا)) فاطمة  بدري  السيدة 
طريق املرينيين حي املجد)85) 00))6 

بركان املغرب.
عنوانه)ا)) ابراهيم  بدري  السيد 
طريق املرينيين حي املجد)85) 00))6 

بركان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) محمد  بدري  السيد 
سعيدية) (6(600  0( تريصة) تجزءة 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (11 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))0))تحت رقم))0)1.
7(1I

boutouissa(mustafa

STE.EBENCOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�شي للشركة

boutouissa(mustafa
 BOITE POSTALE VILLE

 NOUVELLE HAMRIA N°867

 MEKNES ، 50000، meknes
maroc

STE.EBENCOL »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: املن1قة 
الصناعية رقم 8) تاوريرت - 60800 

تاوريرت املغرب.
»مالءمة النظام األسا�شي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.15989
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)0))يونيو)))0)
األسا�شي) النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:) مقتضيات  مع  للشركة 
قراءة) سماعها  بعد  (، العام) الجمع 
تعديل) بخصوص  اإلدارة  تقرير 
تقرر) (، للشركة) األسا�شي  النظام 
مع األخذ) (, تحديث النظام األسا�شي)
في االعتبار العديد من املواد املتعلقة)
الجمع) تبت  (، القانونية) بالتعديالت 
العام االستثنائي في مراجعة النظام)
من) مادة  مادة  واعتماده  األسا�شي 

النظام األسا�شي املرفق.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يوليوز) ((5 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))0))تحت رقم))0)).
7((I

BOSTON BUILDING SARL

BOSTON BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

BOSTON BUILDING SARL
 QUARTIER OULAD AABBOU
 COMMUNE OULAD BERHIL

 TAROUDANT QUARTIER
 OULAD AABBOU COMMUNE
 OULAD(BERHIL(TAROUDANT،

00))8، تارودانت املغرب
BOSTON BUILDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اوالد 

عبو اوالد برحيل تارودانت - 00))8 
تارودانت املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

89(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOSTON BUILDING

 GENIE (: بإيجاز) الشركة  أرض 

(CIVIL (ENTREPRISE DE

 TRAVAUX DIVERS OU

CONSTRUCTION

:)حي اوالد) عنوان املقر االجتماعي)

 8((00 (- عبو اوالد برحيل تارودانت)

تارودانت املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:)

شريك) (: بيصلوس) جواد  السيد 

بقيمة)500)درهم.

شريك) (: مبارك) ايت  السيد عمر 

بقيمة)500)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بيصلوس  جواد  السيد 

عمارة))1)شقة)59)االنبعاث بنسركاو)

اكادير)80000)غكاذير املغرب.

السيد عمر ايت مبارك عنوانه)ا))
غكادير) (( الخيام) ((8 رقم) (66( زنقة)

80000)اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عمر ايت مبارك عنوانه)ا))
غكادير) (( الخيام) ((8 رقم) (66( زنقة)

80000)غكاذير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) بتارودانت  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم))101.

7((I
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MAKEEN ENERGY MAROC

MAKEEN ENERGY MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

MAKEEN ENERGY MAROC
)1 زنقة سارية ابن زنيم ال1ابق 

الثالث الشقة رقم ) حي النخيل ، 
0 )0)، الدار البيضاء املغرب

 MAKEEN ENERGY MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي )1 زنقة 

سارية ابن زنيم ال1ابق الثالث 
الشقة رقم ) حي النخيل - 0 )0) 

الدار البيضاء املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55(0 5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAKEEN ENERGY MAROC
تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

وتسويق وفيانة معدات الغاز)..
زنقة) (1( (: عنوان املقر االجتماعي)
سارية ابن زنيم ال1ابق الثالث الشقة)
الدار) ((0( 0 (- النخيل) حي  (( رقم)

البيضاء)املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 MAKEEN ENERGY الشركة)
FRANCE(:(1.000)حصة بقيمة)100 

درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

 MAKEEN ENERGY الشركة)
شارع) عنوانه)ا)) 8)1) (FRANCE
دي) ريمي  سان  (1((10 ماسان) ال 

بروفان3 فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 MARC FRANCIS السيد)
عنوانه)ا)) (GEORGES CORNUU

فرنسا)116)1)فرنسا فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)  76).
7( I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA SARL AU

CASA-GAZA BUSINESS
إعالن متعدد القرارات

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA SARL AU

 HAY EL FATH RUE YANBOAA
 NR 32 ، 70000، Laayoune

maroc
CASA-GAZA BUSINESS »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
احمد املنصور الذهبي رقم )0 مكرر 
حي االداري العيون - 70000 العيو 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. (705

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)15)أشت)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تأسي3) تم  عرفي  عقد  بمقت�شى 
 CASA-GAZA BUSINESS شركة)
رغسمال الشركة في مبلغ) (SARL AU
 500 على) مجزغ  50.000.00درهم،)
نشاط) درهم  (100 فئة) من  حصة 
االشركة استيراد جميع انواع السلع)
عنوان) والشراء) البيع  واملنتوجات 
الشركة شارع احمد املنصور الذهبي)

رقم))0)مكرر حي االداري العيون)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:01 رقم) بند 
مايلي:)يمتلك السيد يوسف ابو عنزة)

500)حصة من حصص الشركة)
على) ينص  الذي  (:01 رقم) بند 
ابو) الى السيد يوسف  عوهد  مايلي:)

عنزة تسيير الشركة)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
15)أشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

))0))تحت رقم)))0)/) 5).

7(5I

LE LEGALISTE

WHITELAND
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID
 APPT(N° 9 OASIS(CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

WHITELAND شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 ، شارع 
غنصا، زاوية زنقة كلوس دي بروفان3 
،ال1ابق 9 ، الشقة ب 8 - 0000) 

الدار البيضاء املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55(715

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (09
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WHITELAND

مشغل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
حقل زراعي.

عنوان املقر االجتماعي):)75)،)شارع)
غنصا،)زاوية زنقة كلوس دي بروفان3)
 (0000  -  8 الشقة ب) (، (9 ،ال1ابق)

الدار البيضاء)املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد العالي منافر):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
منافر) العالي  عبد  السيد 
إقامة) مارس  (( شارع) (9( عنوانه)ا))
الهنا طابق)))شقة)))حي املستشصيات)

0000))الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
منافر) العالي  عبد  السيد 
إقامة) مارس  (( شارع) (9( عنوانه)ا))
الهنا طابق)))شقة)))حي املستشصيات)

0000))الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم) 76 )8.
7(6I

TAX MOROCCO CONSULTING

BRK SYSTEMS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

TAX MOROCCO CONSULTING
 BD ABDELMOUMEN IMM
 PASTEUR(BUILD 3eme(ETG

 N°3 PLACE(PASTEUR ، 20360،
CASABLANCA MAOC

BRK SYSTEMS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 9)) 
املن1قة الصناعية جنوب أرب 

املحمدية املغرب 8810) املحمدية 
املغرب.
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تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.55(18(
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
))0))تم تحويل) 01)يونيو) املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»9)))املن1قة الصناعية جنوب أرب)
املحمدية) ((8810 املغرب) املحمدية 
املغرب«)إلى)»)1)ممر ليون حي الرجاء)
املغرب) البيضاء) الدار  الرمي1اج 

60)0))الدار البيضاء)املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)0 0 )8.
7(7I

Gescompte

STE: BE CONNECTED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تصويت حصص

Gescompte
 bd(Zerktouni 9 me(étage (65

 n°92 casablanca ، 20050،
Casablanca(Maroc

STE: BE(CONNECTED شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ) ممر 

فينيك3 رقم 1 طابق 1 عين السبع - 
0050) الدارالبيضاء املغرب.

تصويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.175881
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) ((0(( أشت) (08 في) املؤرخ 

املصادقة على):
سبيح) حسن  )ة)) السيد) تصويت 
غفل) من  اجتماعية  حصة  ((.500
)ة)) السيد) لصائدة  حصة  ((.500
أشت) (08 بتاريخ) عمري  رضوان 

.(0((
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)897 )8.
7(8I

كوين1ا كاش

EL BOUSSIRY IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

كوين1ا كاش
رقم  6 متجر رقم ) تجزئة 

البوعنانية املرجة فاس ، 0)00)، 
فاس املغرب

 EL BOUSSIRY IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 56 
تجزئة البوعنانية املرجة فاس - 

0)00) فاس املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7(0 7

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
))0))تم تعيين) 01)يوليوز) املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

البوفيري عبد الرفيع كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) ((8 بتاريخ) بصاس  التجارية 

))0))تحت رقم) 166.
7(9I

BACEGM

أز مام فود
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

BACEGM
 N°194 Azli(de(sud(Hay(Bennani
 Smiress ، 40000، Marrakech

maroc
غز مام فود شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي بن 
تاشصين متجر رقم 177 - 0000  

مراكش املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(8575

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( ماي) ((0

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
غز مام) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

فود).
:)املؤكوالت) أرض الشركة بإيجاز)

الخصيصة والوجبات السريعة.
بن) حي  (: االجتماعي) املقر  عنوان 
  0000  -  177 رقم) متجر  تاشصين 

مراكش املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيد محمد ايت موح)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد محمد ايت موح عنوانه)ا))
  5800 امكونة) قلعة  الحوط  دوار 

تنغير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد ايت موح عنوانه)ا))
  5800 امكونة) قلعة  الحوط  دوار 

تنغير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (15 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))0))تحت رقم)8660.
7(0I

FIDUSCAL

 UNIVERS SECURITY AND
SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قصل التصصية

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT ((1
 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
 UNIVERS SECURITY AND

SERVICE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 

5)، مجموعة U شارع واد زيزاأللصة 
البيضاء. - 0))0) البيضاء املغرب.

قصل التصصية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(96115
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((0(( يونيو) (15 في) املؤرخ 
 UNIVERS SECURITY AND حل)
املسؤولية) ذات  شركة  (SERVICE
 100.000 رغسمالها) مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع)
شارع واد زيزاأللصة) (U مجموعة) (،(5
املغرب) البيضاء) ((0((0 (- البيضاء.)

نتيجة لتوقف النشاط التجاري.
و عين:

السيد)ة))محمد تيسو وعنوانه)ا))
 61 رقم) ((5 شارع شارع واد زيز زنقة)
البيضاء) ((0((0 البيضاء.) األلصة 

املغرب كمصصي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
شارع) وفي  ((0(( يونيو) (15 بتاريخ)
شارع واد زيزاأللصة) (U مجموعة) (،(5

البيضاء.)-)0))0))البيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم)908 )8.
7(1I

TAX MOROCCO CONSULTING

AGILETECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

TAX MOROCCO CONSULTING
 BD ABDELMOUMEN IMM
 PASTEUR(BUILD 3eme(ETG

 N°3 PLACE(PASTEUR ، 20360،
CASABLANCA MAOC

AGILETECH شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 9)) 
املن1قة الصناعية جنوب أرب 

املحمدية املغرب 8810) املحمدية 
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املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5 (  (

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)11)مارس)))0))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»9)))املن1قة الصناعية جنوب أرب)
املحمدية) ((8810 املغرب) املحمدية 
املغرب«)إلى)»)1)ممر ليون حي الرجاء)
املغرب) البيضاء) الدار  الرمي1اج 

60)0))الدار البيضاء)املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي)))0))تحت رقم)80) )8.

7((I

OLIVERI CORNICHE SARL

OLIVERI CORNICHE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

OLIVERI CORNICHE SARL
7  شارع كورنيش ، 0100)، الدار 

البيضاء املغرب
 OLIVERI CORNICHE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ، 7  شارع 
كورنيش - 0100) الدارالبيضاء 

املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. (709(

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في))))يوليوز)))0))تقرر إنشاء)
(- التسمية) تحت  للشركة  تابع  فرع 
التجاري،) املركز  بالعنوان  والكائن 
ال1ريق الثانوي) (،C(-00( محل رقم)
الشق،) عين  عمالة  (،10(9 رقم)
0150))الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)
السيد)ة)) طرف  من  واملسير  املغرب 

العمراني حسن.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم) 505)8.

7((I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

BEMBAL SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK(BLOC(B 2EME

 ETAGE(N°4 TANGER(AVENUE
 ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK(BLOC(B 2EME
 ETAGE(N°4 TANGER، 90000،

TANGER املغرب
BEMBAL SARL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصصية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي الورود ) 
ا العوامة تجزئة رقم )70 ال1لبق 
االر�شي طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11((11

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في)05)يوليوز)))0))تقرر حل)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 BEMBAL SARL الوحيد) الشريك 
مبلغ رغسمالها)10.000)درهم وعنوان)
))ا العوامة) مقرها اإلجتماعي الورود)
االر�شي) ال1لبق  (70( رقم) تجزئة 
طنجة)-)90000)طنجة املغرب نتيجة)

ل):)وقف النشاط بصصة نهائية.
الورود) التصصية ب  مقر  و حدد 
)70)ال1لبق) ا العوامة تجزئة رقم) ((
طنجة) (90000 (- طنجة) االر�شي 

املغرب.)
و عين:

بولعيش) احمد  السيد)ة))
وعنوانه)ا))الورود)))ا العوامة تجزئة)
طنجة) (90000 طنجة) (70( رقم)

املغرب كمصصي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املصروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
ا) (( الورود) (: بالتصصية) املتعلقة 

ال1لبق) (70( رقم) تجزئة  العوامة 
االر�شي طنجة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((6 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)9)77.
7( I

FLASH ECONOMIE

AURORA INC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AURORA INC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مقرها اإلجتماعي: 59 مو�شى ابن 
نصير الشقة رقم )1 ال1ابق ) 

طنجة
رقم التقييد في السجل التجاري: 

 8 61(
 08 في) املؤرخ  القرار  بمقت�شى 

أشت)))0))قرر الشركاء
)حل الشركة)-

عين السيد محمد بوعلي عنوانه)
59)شارع مو�شى ابن نصير ط)))شقة)

)1)طنجة كمصصي للشركة-
شارع) (59 حدد مقر التصصية في) (
ال1ابق) (1( مو�شى ابن نصير الشقة)

))طنجة-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غكتوبر) (19 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

017))تحت رقم)))1970
7(5I

FLASH ECONOMIE

ILE AUX FUTES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ILE AUX FUTES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي منزل رقم 

05 مكرر زنقة مهدي ابن تومرت 

تالبورجت - 80090 غكادير املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5( 99

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ILE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AUX FUTES

دعم) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

االحتياجات) ذوي  لألطصال  تعليمي 

الخافة.

عنوان املقر االجتماعي):)منزل رقم)

تومرت) ابن  مهدي  زنقة  مكرر  (05

تالبورجت)-)80090)غكادير املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (0.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 (: حبوطي) حسناء) السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

السيدة حسناء)حبوطي عنوانه)ا))

 80090 مرينا) (01 شقة) عمارة) 1)

غكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حسناء)حبوطي عنوانه)ا))

 80090 مرينا) (01 شقة) عمارة) 1)

غكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (16 بتاريخ) باكادير  التجارية 

))0))تحت رقم)))1180.

7(6I
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 ETUDE MAÎTRE ABDELHAKIM EL HARRAKI

NOTAIRE

 SUPER BATIMENT DU
NORD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير تسمية الشركة

 ETUDE MAÎTRE ABDELHAKIM
EL HARRAKI NOTAIRE

 RUE ANTAKI RESIDENCE AL
 OUMAM(ETG 3 N 25 ، 90000،

TANGER MAROC
 SUPER BATIMENT DU NORD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي زنقة 

األن1اكي إقامة األمم مكتيب رقم 5 - 
90000 طنجة املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
( 691

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((0(( أشت) (11 في) املؤرخ 
 SUPER« من) الشركة  تسمية  تغيير 
 SBN«(إلى(»BATIMENT DU NORD

. »IMMO
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (17 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)8670.

7(7I

RAHHALI CONSEIL

OUSSAMA ART
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

RAHHALI CONSEIL
 lot(al(azzouzia(marrakech 1 8(

، 40000، Marrakech(Maroc
OUSSAMA ART شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل رقم 
)) كلم طريق الصويرة ، السعادةـ 
مراكش - 0000  مراكش املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(7(11

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((009 مارس) (1(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUSSAMA ART
مختلف) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

غشغال لببناء.
عنوان املقر االجتماعي):)املحل رقم)
السعادةـ) (، الصويرة) كلم طريق  (((

مراكش)-)0000 )مراكش املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 الشركة:) رغسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 (: التخيلي) العيا�شي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
السيد العيا�شي التخيلي عنوانه)ا))
مراكش) (, (6 رقم) العزوزية  تجزئة 

0000 )مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العيا�شي التخيلي عنوانه)ا))
مراكش) (, (6 رقم) العزوزية  تجزئة 

0000 )مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) ((6 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

009))تحت رقم)0657 .
7(8I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

شركة شقرون كاش
ش.م.م دات الشريك الوحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي3 شركة

 STE BUR TRAITEMENT

COMPTABLE SARL
 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL
 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC
شركة شقرون كاش ش.م.م دات 

الشريك الوحيد شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 
جماعة بني رزين -شصشاون 

شصشاون 500)9 شصشاون املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
17(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (((
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)
شقرون كاش ش.م.م دات الشريك)

الوحيد.
تقوم) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
االموال) تحويل  باشغال  الشركة 

وجميع الخدمات املرتب1ة بها)..
مركز) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
-شصشاون) رزين) بني  جماعة 
شصشاون)500)9)شصشاون املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: -الحسن شقرون) السيد)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1.000 (: -الحسن شقرون) السيد)
بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وفصات ومواطن الشركاء):

السيد)-الحسن شقرون عنوانه)ا))
 )1)حي ك1الن شارع ابن رشد مرتيل)

500)9)مرتيل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد)-الحسن شقرون عنوانه)ا))
 )1)حي ك1الن شارع ابن رشد مرتيل)

500)9)مرتيل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) بشصشاون  االبتدائية 
أشت)))0))تحت رقم)))0)/88.

7(9I

EL MARSA CONSEIL

GREEN AOULITISS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

EL MARSA CONSEIL
شارع ادري3 االول رقم الدار )19 ، 

70000، العيون املغرب
GREEN AOULITISS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الوكالة 1 
بلوك د الرقم 608 العيون - 70000 

العيون املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 1(19

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( غبريل) ((1
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GREEN AOULITISS
تشتغل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
الشركة سواء)في املغرب غو في الخارج):
والعمل) (، الزراعية) العمليات 
الزراعي)،)واإلنتاج الزراعي)،)والدعم)
(، األولية) املعالجة  وغنش1ة  الزراعي 
واملحافيل أير الدائمة)،)واملحافيل)
(، الحيواني) واإلنتاج  (، الدائمة)
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والثروة) الصلة  ذات  واملحافيل 
الزراعية) واألعمال  (، الحيوانية)
االستيراد) (، العامة) املتنوعة,التجارة 
غعمال) (، البناء) غعمال  (، والتصدير)
الشبكة الكهربائية)،غعمال التركيبات)
نقل) (، الكهربائية الصناعية واملباني)
الغير,اإلنشاءات) عن  نيابة  البضائع 
وغعمال) اآلبار  وحصر  والحصر  العامة 
الهندسة املدنية والدهان والسباكة)
أيار) ق1ع  وشراء) وبيع  والكهرباء)
أيار) ق1ع  وشراء) وبيع  املركبات 
إعادة) وغعمال  التصريخ  سيارات 

التأهيل والتجديد.
عنوان املقر االجتماعي):)الوكالة)1 
بلوك د الرقم)608)العيون)-)70000 

العيون املغرب.
غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد اللهي لعمييار):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد عبد اللهي لعمييار):)1000 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):
لعمييار) اللهي  عبد  السيد 
  8 رقم) افتح  رباط  زنقة  عنوانه)ا))

السمارة)000)7)السمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
لعمييار) اللهي  عبد  السيد 
  8 رقم) افتح  رباط  زنقة  عنوانه)ا))

السمارة)000)7)السمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غبريل) ((5 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

))0))تحت رقم)))0)/) 11.
7 0I

DRY IMPORT

DRY IMPORT
إعالن متعدد القرارات

DRY IMPORT
50، شارع غطل3 إقامة بن ياسين، 

ال1ابق ) شقة )1، املعاريف ، 
 010)، الدارالبيضاء املغرب

DRY IMPORT »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: 50، شارع 
غطل3 اإلقامة بن ياسين، ال1ابق 
) شقة )1، املعاريف -  010) 

الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.((05(5

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)05)ماي)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
حب) الحميد  عبد  السيد  تصويت 
حصة) ((0000 الصصريوي) امللوك 
حصة) ((0000 غفل) من  اجتماعية 

لصائدة السيد))ة))كنزة شركي
على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 
الحميد) استقالة السيد عبد  مايلي:)
الصصريوي من منصبه) امللوك  حب 

كمسيرللشركة)
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
جديدة) مسيرة  شركي  كنزة  تعيين 

للشركة ملدة أير محودة
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
نقل مقر شركة)»DRY IMPORT«)من)
50،)شارع غطل3 اإلقامة بن ياسين،)
الدار البيضاء) (– (1( ))شقة) ال1ابق)
إلى)96)شارع غنصا ال1ابق)9)شقة)91 - 

الدار البيضاء
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
ينص) الذي  (:6-7 رقم) بند 
الشركة) رغسمال  مبلغ  مايلي:) على 
 (0,000 إلى) مقسمة  ((000000
اجتماعية) حصة  غلصا)) )عشرون 
كنزة) للسيدة  بالكامل  مخصصة 

شركي
على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 
وتسييرها) الشركة  إدارة  يتم  مايلي:)
السيدة) قبل  من  محددة  أير  لصترة 

كنزة شركي
بند رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
 -  91 شقة) (9 شارع غنصا ال1ابق) (96

الدار البيضاء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)))0))تحت رقم) 87 )8.
7 1I

comptacontrole

PRO TRAMED SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

comptacontrole
مركز االعمال كاس1يا, شارع عبد 
الرحمان اليوسصي ال1ابق الثاني 
رقم 11 و)1 ، 90000، طنجة 

املغرب
PRO TRAMED SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 0) اقامة 
يمنى شارع يوسف بن تاشصين مبنى 

رقم )) - 90000 طنجة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 65(7

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في))0)أشت)))0))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
بن) يوسف  شارع  يمنى  اقامة  ((0«
تاشصين مبنى رقم))) - 90000)طنجة)
تجزئة) البالية  »طنجة  إلى) املغرب«)
 -  ( ال1ابق الثاني رقم) (9 مدي1راني)

90000)طنجة املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (18 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)8716.
7 (I

FHF

 GROUPE SCOLAIRE DES
NATIONS (PRIVE(

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رغسمال الشركة

FHF
 N°249 Bd(Yacoub(El(Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca
MAROC

 GROUPE SCOLAIRE DES

NATIONS (PRIVE) شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

االداري، الياسمين - . الصقيه بن 

فالح املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. ( 7

 بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي

تم) ((0(( يوليوز) ((5 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رغسمال  رفع 

غي) درهم«) (8.000.000« قدره)

إلى) درهم«) (1(.000.000« من)

طريق) عن  درهم«) ((0.000.000«

الشركة) ديون  مع  مقافة  إجراء) (:

املحددة املقدار واملستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فالح) بن  بالصقيه  االبتدائية 

رقم) تحت  ((0(( أشت) (11 بتاريخ)

. 71/(0((

7 (I

مكتب محاسبة

 STE GROUPE SCOLAIRE
PRIVE LE NOMADE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

مكتب محاسبة

عمارة 1  شقة ) زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 00) الرشيدية ،  00)5، 

الرشيدية املغرب

 STE GROUPE SCOLAIRE PRIVE

LE NOMADE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

النعيم طريق جرف ارفود - 000)5 

ارفود املغرب.

تصويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7(55

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(( يونيو) ((( في) املؤرخ 

املصادقة على):
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عبدالرزاق) )ة)) السيد) تصويت 
حصة اجتماعية من) (1.700 أزاوي)
غفل)5.000)حصة لصائدة السيد))ة))
مهدي أزاوي بتاريخ))))يونيو)))0).
عبدالرزاق) )ة)) السيد) تصويت 
حصة اجتماعية من) (1.700 أزاوي)
غفل)5.000)حصة لصائدة السيد))ة))
عمر أزاوي بتاريخ))))يونيو)))0).

عبدالرزاق) )ة)) السيد) تصويت 
حصة اجتماعية من) (1.600 أزاوي)
غفل)5.000)حصة لصائدة السيد))ة))
ملياء)أزاوي بتاريخ))))يونيو)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (0 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 
يوليوز)))0))تحت رقم)))0)/8)7.

7  I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

BOUJDOUR PECHE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- )77 
فندوق البريد رقم 6 1، 000)7، 

الداخلة املغرب
BOUJDOUR PECHE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي طان1ان 

فريكو الحي الصناعي - 000)7 
الداخلة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1(8 (
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(( يوليوز) ((8 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنش1ة  إضافة 

الشركة الحالي):
بيع السماك بالجملة.)

نقل البضائع لحساب الغير.
نقل البضائع للحساب الخاص..

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 19 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

أشت)))0))تحت رقم)75)1.

7 5I

STE SOFIDAG CONSEIL SARL

OH IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي3 شركة

STE SOFIDAG CONSEIL SARL

 N°65 AV(GHANDI(CITE

 DAKHLA(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

OH IMMO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

) عمارة س 07) الوفاق بنسركاو 

اكادير - 80000 اكادير املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(515

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 OH (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMMO

االنعاش) (: أرض الشركة بإيجاز)

العقاري.

عنوان املقر االجتماعي):)شقة رقم)

بنسركاو) الوفاق  ((07 س) عمارة  ((

اكادير)-)80000)اكادير املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: حصيظ) غوعالل  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

غوعالل حصيظ عنوانه)ا)) السيد 

اقامة)07)س الوفاق بنسركاو اكادير)

80000)اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

غوعالل حصيظ عنوانه)ا)) السيد 

اقامة)07)س الوفاق بنسركاو اكادير)

80000)اكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (17 بتاريخ) باكادير  التجارية 

))0))تحت رقم)6 1180.

7 6I

STE BABOUZID

JAWAD TEC
إعالن متعدد القرارات

STE BABOUZID

 AVENUE(MEKKA 1er(ETAGE

 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC

JAWAD TEC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

الوكالة 01 بلوك D رقم  65 العيون 

- 70000 العيون املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(1 0(

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)19)أشت)))0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

الذي ينص على) (:(096 قرار رقم)

مقر) الي  الشركة  مقر  تغيير  مايلي:)

 D بلوك) (01 الوكالة) تجزئة  الجديد 

رقم) 65 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

الذي ينص على) (:(096 بند رقم)

للشركة) جديد  مسير  تعيين  مايلي:)

السيد جواد الغدو�شي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) االبتدائية بالعيون بتاريخ) 0)

))0))تحت رقم)096).

7 7I

PME CONSULTING GROUP

منازل إلهام
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي3 شركة

PME CONSULTING GROUP
رقم 66، املكتب 11، ال1ابق الثاني، 

مركب الجواهر، شارع السالوي، 

املدينة الجديدة، فاس ، 0000)، 

فاس املغرب

منازل إلهام شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 

بال1ابق السصلي رقم 8 الزنقة 19 

بلوك ب حي كريو زواأة - 0000) 

فاس املغرب

تأسي3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7( 95

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (0(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
منازل) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

إلهام.

اإلنعاش) (: أرض الشركة بإيجاز)

العقاري وبصصة عامة كل العمليات)

العقارية) وأير  العقارية  التجارية 

واملالية املتعلقة بصصة مباشرة غو أير)

مباشرة بالهدف املذكور غعاله.

متجر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 19 الزنقة) (8 رقم) السصلي  بال1ابق 

 (0000 (- زواأة) كريو  بلوك ب حي 

فاس املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: ال1اهري) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 (50 (: السيد عبد العلي بولنوار)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد محمد املدني بولنوار):)50) 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

السيد محمد ال1اهري عنوانه)ا))

بلوك ب حي كريو) (19 الزنقة) (8 رقم)

زواأة)0000))فاس املغرب.

بولنوار) العلي  عبد  السيد 

عنوانه)ا))دوار غوالد بوعبيد الساقية)

غوالد ال1يب)0000))فاس املغرب.

بولنوار) املدني  محمد  السيد 

غوالد) يوسف  غوالد  دوار  عنوانه)ا))

ال1يب)0000))فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد ال1اهري عنوانه)ا))

بلوك ب حي كريو) (19 الزنقة) (8 رقم)

زواأة)0000))فاس املغرب

بولنوار) العلي  عبد  السيد 

عنوانه)ا))دوار غوالد بوعبيد الساقية)

غوالد ال1يب)0000))فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (17 بتاريخ) بصاس  التجارية 

))0))تحت رقم))0 )/))0.

7 8I

omri(compta(sarl(au

TASKBE.COM SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي3 شركة

omri(compta(sarl(au

 N°4 LOT(AL(MAGHREB(AL

JADID ، 92000، larache(maroc

TASKBE.COM SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي )8  
تجزئة شعبان 1 ال1ابق االول شقة 
رقم 5 العرائش - 000)9 العرائش 

املغرب
تأسي3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
70(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TASKBE.COM SARL AU
جميع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

غعمال الكمبيوتر
)ت1وير البرامج

)ت1وير تسويق التصميم
)استيراد وتصدير برامج الكمبيوتر)

املتعلقة بمختلف املجاالت
الصناعية) الكمبيوتر  برمجة  (

غعمال مختلصة
)مصمم محلل مبرمج تاجر

)تكنولوجيا املعلومات
)استيراد وتصدير

)استشارات الكمبيوتر
)تجارة وتوزيع منتجات تكنولوجيا)

املعلومات
هندسة الكمبيوتر واالستشارات) (

،)تاجر غجهزة
)مصمم كمبيوتر

)إنشاء)وتصميم برامج الكمبيوتر)
واملواقع اإللكترونية

)ت1وير البرمجيات والتسويق
)ت1وير البرمجيات والتسويق

بيع الصوائد والخدمات للشركات)
واالستشارات

)غعمال فناعية مختلصة
)تاجر)،)محلل)،)عالم كمبيوتر

العمليات) جميع  عام:) وبشكل  (
املتعلقة بغرض الشركة.

العمليات) جميع  تحقيق  وغخيًرا  (

الشركة) ت1ور  تعزيز  التي من شأنها 

بشكل مباشر غو أير مباشر دون غي)

قيد..

  8( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ال1ابق االول شقة) (1 تجزئة شعبان)

العرائش) (9(000 (- العرائش) (5 رقم)

املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: السيد محمد الحويدك)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

السيد محمد الحويدك عنوانه)ا))

اسبانيا)0000)اسبانيا اسبانيا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الحويدك عنوانه)ا))

اسبانيا)0000)اسبانيا اسبانيا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش بتاريخ)18)أشت)

))0))تحت رقم)875.

7 9I

SUD EST CONSEIL

DOBZ COM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي3 شركة

SUD EST CONSEIL

 Immeuble(Dahir(B, Apt 16, Bd

 Hassan(II, Hay(Hassani ، 40130،

Marrakech(maroc

DOBZ COM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز زنيت 

لالستتمار شارع مسلم اقامة بوكار 

ال1ابق رقم ) شقة رقم  1 باب 

دكالة - 0000  مراكش املغرب

تأسي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(8(81

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( أشت) (01

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DOBZ(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.COM

أرض الشركة بإيجاز):)-1التوافل)

والتسويق)-)معالجة البيانات,)انشاء)

-)استيراد) االنترنيت) وبوابة  املواقع 

وتصدير.

مركز) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اقامة) مسلم  شارع  لالستتمار  زنيت 

بوكار ال1ابق رقم)))شقة رقم) 1)باب)

دكالة)-)0000 )مراكش املغرب.

غجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 AMSELLEM( YLAN( : السيد)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وفصات ومواطن الشركاء):

 AMSELLEM YLAN السيد)
شارع شارل دي أول) ( 0 عنوانه)ا))

95170)دوي ال بار فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

 AMSELLEM YLAN السيد)
شارع شارل دي أول) ( 0 عنوانه)ا))

95170)دوي ال بار فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (17 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))0))تحت رقم)8655)1.

750I
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CAF MAROC

IKRIMA BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قصل التصصية

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

IKRIMA BUSINESS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : زنقة واد 
زيز رقم 0) اقتمة كاس1يا ال1ابق 

الثاني رقم 10 - 90000 طنجة 

املغرب.

قصل التصصية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.10((57

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

))0))تقرر حل) 10)أشت) املؤرخ في)

ذات) شركة  (IKRIMA BUSINESS

رغسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  درهم  (10.000

اإلجتماعي زنقة واد زيز رقم)0))اقتمة)

 -  10 رقم) الثاني  ال1ابق  كاس1يا 

ألزمة) نتيجة  املغرب  طنجة  (90000

نشاط.

و عين:

النادي) كريمة  السيد)ة))
رقم) (1 حي السانية زنقة) وعنوانه)ا))

املغرب كمصصي) طنجة  (90000  18

)ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)10)أشت)))0))وفي زنقة واد)
ال1ابق) كاس1يا  اقتمة  ((0 رقم) زيز 

طنجة) (90000  -  10 رقم) الثاني 

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (17 بتاريخ) ب1نجة  التجارية 

))0))تحت رقم)8707.

751I

CAP CHIADMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

برغسمال قدره 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 81 شارع الجيش 

امللكي الدار البيضاء 

السجل التجاري رقم 550699

الرقم الجبائي : 5700658

تغيير اسم الشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

االستثنائي للشركة املؤرخ في)))فبراير)

))0))فادق الشركاء)على ما يلي):

 Société« تغيير اسم الشركة من)

 CAP«(إلى (»Agricole(des(Chiadma

.»CHIADMA

نقل املقر االجتماعي للشركة من)

الجديد) بير  عبر  الشياضمة  اللولجة 

 إلى)81 شارع الجيش امللكي ال1ابق  1

الدار البيضاء.

 تعديل في هذا الصدد املادتين )

و 5 بالقوانين األساسية للشركة.

القانوني) اإليداع  تم  وقد 

بالسجل) التعديل  هذا  بخصوص 

التجاري بتاريخ)5))يوليو)))0))تحت)

رقم)75)))8.
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املحكمة التجارية بمكناس

ملف قم : 57 /))0)

حساب : ) 7

إعالن عن بيع حق الكراء

تلقاه) تصحيحي  ملحق  بمقت�شى 

شقرون) بن  السالم  عبد  األستاذ 

غبريل) (1( بتاريخ) بمكناس  موثق 

1)0))و9))يوليو)))0))فإن السيدة)

سلوى بنانة مغربية الحاملة لب1اقة)

التعريف الوطنية عدد دال))) 75  

زنقة الشهيد عبد) (7 والساكنة برقم)

املحاربين برج) الواحد العراقي قدماء)

موالي عمر مكناس.

)والسادة عبد الكريم اشن مغربي)

التعريف) لب1اقة  الحامل  الجنسية 

. S 8(8057(الوطنية عدد

مغربي) اشن  لحسن  والسيد 

الوطنية) التعريف  لب1اقة  الحامل 

عدد)BX8016 1)والقاطنان الش1ر)

البساتين مكناس قرروا) (((7 ب رقم)

البيع) غن  على  بينهم  فيما  واتصقوا 

املؤرخ) التوثيقي  العقد  موضوع 

 (019 سبتمبر) و5) يوليو  (16 بتاريخ)

ولي3) يقتصر فقط على حق الكراء)

بزنقة) الكائن  التجاري  األفل  على 

مكرر) (1( رقم) السعادة  الزيتون 

التجاري) بالسجل  واملسجل  مكناس 

بتمن) ( 1 9( عدد) تحت  بمكناس 

قدره)500000)درهم.

وعليه فإن جميع التعرضات التي)

يمكن غن تصدر عن هذا البيع يجب)

باملحكمة) الضبط  بكتابة  غن توضع 

التجارية بمكناس داخل غجل خمسة)

عشرا يوما من تاريخ فدور النشرة)

الثانية بالجريدة الرسمية.

النشرة األولى

7 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
بيع األفل التجاري
ملف رقم  ))/))0)

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�شى 
بتاريخ) عمل  الل1يف  عبد  األستاذ 
فابري3) السيد  باع  ((0(( ماي) (((
باساره)FABRICE BASSARD)الحامل)
 BE(79( X رقم) الوطنية  للب1اقة 
ابن) زنقة  (1 (: بالعنوان) والساكن 
 5 الحكم إقامة الص بامليراس شقة)
بوركون الدار البيضاء)بصصته املمثل)
 LA GENERALE DE(القانوني لشركة
 VETEMENT ET ACCESSOIRES
البرد) بابا  ابتسام  للسيدة  (SARL
رقم) الوطنية  للب1اقة  ( الحاملة)
BB78176)والساكنة بالعنوان تجزئة)

الليمون فيال رقم) 9)الدار البيضاء.
رقم) التجاري  األفل  جميع 
 11 رقم) بمتجر  والكائن  ((8165

املركب التجاري مرجان مكناس.
لذلك فإن جميع التعرضات يجب)
باملحكمة) الضبط  بكتابة  غن توضع 
التجارية بمكناس داخل غجل خمسة)
عشرة يوما))15)يوما))من تاريخ فدور)

النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئي3 كتابة الضبط
باملحكمة التجارية بمكناس

43 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
ملف رقم :  )/))0)
حساب رقم : 680)

 تحويل شخص طبيعي
إلى شخص معنوي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
))0))واملسجل بمكناس) فاتح يوليو)
تحويل) تم  (،(0(( يوليو) (1( بتاريخ)
غفزاز،) إسراء) الذاتي  الشخص 
التعريف) التعريف  لب1اقة  الحاملة 
واملسجلة) (،A7(01 0 رقم) الوطنية 
بالسجل التجاري بمكناس تحت رقم)
تحت) معنوي  شخص  إلى  (5 568

 SOCIETE PHARMACIE« إسم)

A.ISRAE«)ش.م.م ذات شريك واحد،)

شركة في طور التأسي3 الكائن مقرها)

شارع السعديين،) (،88 بمكناس رقم)

وقد تم تقييم األفل التجاري بقيمة)

8).9)000.0.))درهم.

لذلك فإن جميع التعرضات يجب)

باملحكمة) الضبط  بكتابة  غن توضع 

 15 غجل) داخل  بمكناس  التجارية 

يوما من تاريخ فدور النشرة الثانية.

النشرة الثانية
عن رئي3 مصلحة كتابة الضبط

املحكمة التجارية بمكناس

44 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
إشهار بيع غفل تجاري
رقم ا مللف : ٢٠٢٢/٢١

لألستاذة) توثيقي  عقد  بمقت�شى 

حليمة قادري موثقة بمكناس مؤرخ)

والذي بمقتضاه) (،(0(( يونيو) (8 في)

باع السيد املهدي جاح�شي الحامل)

رقم)) الوطنية  التعريف  لب1اقة 

رقم) بالرباط  الساكن  (،A7(71 9

شارع محمد السادس م س ع) ((96

لصائدة) وذلك  الرباط،) السوي�شي،)

الحاملة لب1اقة) السيدة فيروز بور،)

(،D797986 ( التعريف الوطنية رقم)
الساكنة مكناس،)إقامة ابن خلدون)

قبلت) والتي  ج،) م  (( رقم) شقة 

التجاري،) األفل  جميع  شراء) منه 
 180 رقم) مكناس،) بمدينة  الكائن 

واملستغل) الرياض،) القدس  شارع 
واملقيد) »رياض«) املسماة) كصيدلية 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

التحليلي) الرقم  تحت  بمكناس 

67986)وذلك بجميع عنافره املادية)

واملعنوية بتمن إجمالي قدره ونهايته)

50.000 .1)درهم موزعة كاآلتي):

 1.000.000 (: املعنوية) العنافر 

درهم.

العنافر املالية):)50.000 )درهم.

لذلك فإن جميع التعرضات يجب)

باملحكمة) الضبط  بكتابة  غن توضع 

التجارية بمكناس داخل غجل خمسة)

فدور) تاريخ  من  يوما  ((15( عشر)

الجريدة الرسمية الثانية.

النشرة الثانية

75 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
مصلحة السجل التجاري

ملف بيع  عدد : 1)/))0)
إشهار عقد بيع غفل تجاري

بمقت�شى عقد توثيقي))ذة.)خودار)

بصاس) مؤرخ  بصاس)) موثقة  ابتسام 

))0))ومسحل بصاس) يناير) بتاريخ) )

بتاريخ)6)يناير)))0).

رقم) علي  الكرطي  السيد  باع 

ب1اقته الوطنية))))C(600)الساكن)

بصاس رقم) )تجزئة مهدية حي املرجة)

للسيد السحني سصيان رقم ب1اقته)

والساكن) (SH1((569 الوطنية)

بصرنسا تنوب عنه السيدة لحمام�شي)

ربيعة.

املستغل) ملقهى  التجاري  األفل 

 100 رقم) الراشدية  تجزئة  بصاس 

طريق عين شقف والذي كان مسجال)

تحت) بصاس  التجاري  بالسجل 

عليه) التش1يب  قبل  (67 86 عدد)

قدره) بتمن  ((0(( يناير) ((0 بتاريخ)

700000.00درهم.

حسب الشروط املنصوص عليها)

بعقد البيع.

وتقبل التعرضات بكتابة الضبط)

باملحكمة التجارية بصاس داخل غجل)

ال يتعدى خمسة عشر يوما ابتداء)من)

النشرة الثانية.

النشرة األولى
عن رئي3 مصلحة كتابة الضبط)

5 مكرر

 II. - إعالنات قضائية
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املحكمة التجارية بصاس
ملف البيع عدد : 19/))0)

حساب رقم : 0
بمقت�شى عقد توثيقي ذة سميرة)
الحيوني املوثقة بصاس بتاريخ)))يونيو)
يونيو) (8 بتاريخ) واملسجل  (،(0((

(0((
البائع

الساكن) (C8(196 فابر) غحمد 
تعاونية امللكية عين البيضاء)سيدي)

حرازم فاس.
املشتري):

 محمد الدراوي)C70((91)الساكن
دوار العزائب تمزكانة أصساي.

 ZT((9 0 الدراوي) يوسف 
طريق) الوفاء) ) تجزئة  (68 الق1عة)

فصرو فاس.
بيع غفل تجاري،)لألفل التجاري)
تجزئة) (: ب) الكائن  (1009(( عدد)
الوفاء)))شارع موالي رشيد رقم) 7) 

فاس.
بتمن قدره):)500.000)درهم

غجل) داخل  التعرضات  وتقبل 
خمسة عشر يوما من تاريخ النشرة)

الثانية بالجريدة الرسمية.
النشرة الثانية

عن رئي3 كتابة الضبط

السيد املص1صى خ1ابي

59 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
مكتب فعوبات املقاولة

تصصية قضائية تجاه السيدة 
يسمينة العربي

ملف رقم )/19)8/))0)
إشعار

عن) الصادر  الحكم  بمقت�شى  (
بتاريخ) بالرباط  التجارية  املحكمة 
عدد) امللف  في  ((0(( يوليو) ((8

))0)/19)8/))الحكم60.
قضت املحكمة التجارية بالرباط)
القضائية) التصصية  مس1رة  بصتح 
العربي) يسمينة  السيدة  تجاه 
وبسقوط غهليتها التجارية ملدةخم3)
رقم) التجاري  السجل  ذات  سنوات 
 ( اإلجتماعي) مقرها  الكائن  (55175
إقامة املنصور شارع موالي سليمان)

الشقة)6)حسان).
وعينت السيدة عبو ليلى قاضية)

منتدبة.
هللا) عبد  بن  هشام  والسيد 
سنديكا والكائن عمارة)5)رقم)6)زتقة)

داكار املحيط الرباط.
وباعتبار تاريخ الوقف عن الدفع)
هو التاريخ املحدد في الحكم القا�شي)
القضائية) التصصية  مس1رة  بصتح 

لشركة نرفانا لألسصار.
الدائنين) من  فامل1لوب  ( وعليه)
املعين) لسنديك  بديونهم  التصريح 
املالبغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 
ودلك) بالوثائق  مرفقة  امل1لوبة 
من تاريخ) داخل غجل شهرين ابتداء)
مع) الرسمية  بالجريدة  اإلشعار  هدا 
بالنسبة) بشهرين  األجل  هذا  تمديد 
إلى الدائنين القاطنين خارج اململكة)
 7(0 إلى) للمواد) 58) املغربية طبقا 

من مدونةالتجارة.
6 

املحكمة  التجارية بالرباط
ملف رقم :  8 /))0)

حساب : 6 )5
ال1رف األول):

.LA BARAKA(شركة
ممثلها القانوني):)كوربي هشام.

(: الوطنية) التعريف  ب1اقة  رقم 
)))))AD،)مغربي الجنسية.

 AHELAW :)شركة) ال1رف الثاني)
ممثلها) (،NEGOCE SARL AU
رقم) لحسين،) اولحيان  (: القانوني)
(،A7(775((ب1اقة التعريف الوطنية

مغربي الجنسية.
األفل التجاري):)م1عم.

زنقة) (7 الرباط) (: العنوان)
(: التجاري) السجل  رقم  االسكصية،)

.((785
بمصلحة) التعرضات  وستقبل 
التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 
بالرباط إلى أاية خسمة عشرة))15) 

يوما من فدور اإلعالن الثاني.
النشرة األولى

رئي3 مصلحة السجل التجاري

 3 مكرر

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء

مكتب التسوية القضائية والتسيير 

القضائي

بإعداد الحل لشركة شركة اسيكا 

برنو�شي

ملف رقم 85

إشعار
عن) الصادر  الحكم  بمقت�شى 

بالدارالبيضاء) التجارية  املحكمة 

امللف) في  ((0(( يوليو) بتاريخ) 1)

 85/8(06/(0(( عدد) التجاري 

الحكم)5)1.

بالدار) التجارية  املحكمة  قضت 

في) اإلنقاذ  مس1رة  تحويل  البيضاء)

حق شركة شركة اسيكا برنو�شي إلى)

تسوية قضائية.

 RC رقم) التجاري  السجل  ذات 

.((8(9(

(5(- (: اإلجتماعي) مقرها  الكائن 

الدارالبيضاء. املسيرة الخضراء) ((55

قاضيا) املهدي  سالم  السيد  وعين 

منتدبا.

الرحمان) عبد  االمالي  والسيد 

محمد) شارع  (6(5 والكائن) سنديكا 

وبتحديد) ط)) ((9 رقم) الخام3 

تاريخ التوقف عن الدفع في)18)شهرا)

السابقة عن تاريخ الحكم.

الدائنين) من  فامل1لوب  وعليه 

املعين) لسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 

غجل) داخل  وذلك  بالوثائق  مرفقة 

هذا) نشر  تاريخ  من  ابتداء) شهرين 

مع) الرسمية  بالجريدة  اإلشعار 

بالنسبة) بشهرين  األجل  هذا  تمديد 

إلى الدائنين القاطنين خارج اململكة)

 687 686 569 املغربية طبقا للمواد)

من مدونة التجارة.
عن رئي3 مصلحة كتابة الضبط)

15

املحكمة  التجارية بالدار البيضاء

مكتب التسوية والتصصية والتسيير 

القضائي

SOGES بإعداد الحل لشركة

ملف رقم 87

اشعار

عن) الصادر  الحكم  بمقت�شى 

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

امللف) في  ((0(( يوليو) بتاريخ) 1)

 (0((/8(06/87 عدد) التجاري 

الحكم)6)1.

بالدار) التجارية  املحكمة  قضت 

االنقاذ) مس1رة  بتحويل  البيضاء)

إلى) (SOGES املصتوحة في حق شركة)

تسوية قضائية.

رقم) التجاري  السجل  ذات 

.RC 1967

(5(- االجتماعي) مقرها  الكائن 

الدار) الخضراء) املسيرة  شارع  ((55

خصيب) غبو  السيد  وعين  البيضاء)

ان3 قاضيا منتدبا.

الرحمان) عبد  االمالي  والسيد 

محمد) شارع  (6(5 والكائن) سنديكا 

وبتحديد) ط)) ((9 رقم) الخام3 

تاريخ التوقف عن الدفع في)18)شهرا)

السابقة عن تاريخ الحكم.

الدائنين) من  فامل1لوب  وعليه 

املعين) لسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 

امل1لوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل)

من تاريخ نشر) ابتداء) ( غجل شهرين)

مع) الرسمية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 

بالنسبة) بشهرين  األجل  هذا  تمديد 

إلى الدائنين القاطنين خارج اململكة)

(،687 (،569 للمواد) طبقا  املغربية 

686)من مدونة التجار.
رئي3 مصلحة كتابة الضبط

16
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املحكمة التجارية بالدارالبيضاء

مكتب التسوية والتصصية والتسيير 
القضائي 

اعداد الحل لشركة اسيكا
ملف رقم 90

إشعار
 بمقت�شى الحكم الصادر عن املحكمة

بتاريخ) 1  بالدارالبيضاء) التجارية 

في امللف التجاري رقم) (،(0(( يوليو)

06/90)8/))0))الحكم رقم)7)1.

بالدار) التجارية  املحكمة  قضت 

بتحويل مس1رة االنقاذ في) البيضاء)

حق شركة اسيكا الى تسوية قضائية.

ذات السجل التجاري رقم))5 15.

 الكائن مقرها االجتماعي))5)-55)

شارع املسيرة الخضراء)الدار البيضاء)

امين) محمد  جالبي  السيد  وعين 

قاضيا منتدبا.

الرحمان) عبد  االمالي  والسيد 

محمد) شارع  (6(5 والكائن) سنديكا 

وبتحديد) (( ط) ((9 رقم) الخام3 

تاريخ التوقف عن الدفع في)18)شهرا)

السابقة عن تاريخ الحكم.

الدائنين) من  فامل1لوب  وعليه 

املعين) لسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 

امل1لوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل)

نشر) تاريخ  من  ابتداء) شهرين  اجل 

مع) الرسمية  بالجريدة  االشعار  هذا 

بالنسبة) بشهرين  االجل  هذا  تمديد 

الى الدائنين القاطنين خارج اململكة)

 687 (،569 للمواد) طبقا  املغربية 

و686)من مدونة التجار.
عن رئي3 مصلحة كتابة الضبط

17

املحكمة اإلبتدائية بآسفي
إشهار تقديم األفل التجاري كحصة 

في شركة

ملف االشهار عدد 10/))0)

السجل التجاري : ) )17

إن رئي3 كتابة الضبط باملحكمة)

غسصله) املوقع  بآسصي  اإلبتدائية 

يصرح):

مبرم) عرفي  عقد  بمقت�شى  غنه 
واملؤدى عنه) ((0(1 نوفمبر) (9 بتاريخ)
نوفمبر) (10 بتاريخ) التسجيل  رسوم 
سميرة) الوالي  السيدة  قامت  ((0(1
 (( بتاريخ) مزدادة  الجنسية  مغربية 
رقم) الوطنية  ب1اقتها  (1968 غبريل)
عنافر) جميع  بتقديم  (H167(91
بتجزئة) الكائنة  التجاري  األفل 
آسصي) (1( املجموعة) ((8 رقم) امل1ار 
فيدلي) نشاط  ملمارسة  ويستغل 
املسجل بالسجل التجاري باملحكمة)
اإلبتدائية بآسصي تحت رقم)) )17

 1.( 0.000 بتمن) واملقدر 
الشركة) في  كحصة  وذلك  درهم 
 STE املسماة) التأسي3  طور  في 
.PHARMACIE ERRAHMA MED
وعليه فعلى الدائنين غن يتقدموا)
السجل) مكتب  إلى  بتعرضاتهم 
غجل) داخل  املحكمة  بهذه  التجاري 
اإلعالن) هذا  نشر  تاريخ  من  يبتدئ 
األول وينتهي في اليوم الخام3 عشر)

من نشر اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

عن رئي3 مصلحة كتابة الضبط

1 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بآسصي
مكتب السجل التجاري
س / ت : )))) /0))) 
حساب رقم : )8)0)

إعالن عن بيع غفل تجاري
من) و) 8) (8( للمادتين) ت1بيقا 
عقد) وبمقت�شى  التجارة،) مدونة 
األستاذة) طرف  من  محرر  توثيقي 
بتاريخ املسجل  سعد   سوسن 

9))يوليو)))0))بأسصي.
ايمان) امال  السيدة  باعت 
 6( بالرقم) الساكنة  (BK((89 9
اسصي) الرياض  حي  سمية  تجزئة 
فالح) بن  غناس  محمد  والسيد 
كمال) لشكب  للسيد  (H 6(5((
حي) ((7 بلوك) (01 بالرقم) الساكن 
االفل) مجموع  اسصي،) الرياض 
املادية) عنافره  بجميع  التجاري 
تجزئة) (6( بالرقم) الكائن  واملعنوية 
واملسجل) اسصي  الرياض  حي  سمية 

  (((( بالسجل التجاري تحت رقم)
و)0))) )حسب الشروط املنصوص)
قدره) بتمن  البيع،) بعقد  عليها 

00.000.00))درهم.
يتعرضوا) غن  البائع  لدائني  يجوز 
غجل) داخل  البيع  تمن  غداء) على 
غقصاه)15)يوما بعد النشر الثاني لهذا)
مضمونة) رسالة  بواس1ة  اإلعالن 
وبإيداع هذا) مع اإلشعال بالتوفل،)
التعرض مقابل وفل بكتابة الضبط)
يبين) غن  ويجب  املحكمة،) بهذه 
مبلغ) الب1الن  طائلة  تحت  التعرض 
الدين وغسبابه واملوطن املختار داخل)

دائرة املحكمة.
النشرة الثانية

رئي3 مصلحة كتابة الضبط

57 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالرشيدية
بيع غفل تجاري

ملف رقم  05 6/))0)
تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�شى 
موثق) بارجالي  حسن  األستاذ 
 (0(( يوليو) (6 في) بالرشيدية مؤرخ 
يوليو) (8 بتاريخ) بالرشيدية  مسجل 
غمر باستخالص)  59/))0)  ((0((
توفيل) ((0((/6 05 سجل اإليداع)
9))))باعت السيدة لكبيرة حصي�شي)
الوطنية) التعريف  لب1اقة  الحاملة 
بالرشيدية) سكناها  (U87579 رقم)

رقم)0 1)تجزئة بوالمين.
حوسيني) العزيز  عبد  للسيد 
عافم) ايت  بتنجداد قصر  الساكن 
الوطنية) التعريف  لب1اقة  الحامل 

.UA7608((رقم
مجموع األفل التجاري املستغل)
الشصاء«) »فيدلية  فيدلية) به 
باملحكمة) التجاري  بالسجل  املقيد 
السجل) بالرشيدية،) اإلبتدائية 
السجل الترتيبي) (6(90 التحليلي رقم)
املادية) عنافره  بجميع  (155 رقم)
واملعنوية بتمن قدره)50.000 )درهم.
غن) املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا 
السجل التجاري باملحكمة اإلبتدائية)
من) يبتدئ  غجل  داخل  بالرشيدية 
في) وينتهي  األول  اإلعالن  نشر  تاريخ 
اليوم الخام3 عشر من نشر اإلعالن)

الثاني.

النشرة الثانية
عن رئي3 مصلحة كتابة الضبط

42 مكرر

املحكمة اإلبتدائية ببركان
ملف رقم : )0/))0)
حساب رقم : )68)1
تصويت الحق في الكراء

تلقاه) رسمي  عقد  بمقت�شى 
األستاذ املص1صى حليب موثق ببركان)

بتاريخ)6)و))1)يوليو)))0)،
املسماة) الشركة  تصويت  تم 
ش.م.م،) (»M.M.I ACCESSOIRES«
عسري،) الزهرة  السيدة  لصائدة 
حاملة لب1اقة التعريف الوطنية رقم)
املتعلق) الكراء) في  الحق  (،FA( (05
التجاري) لالستعمال  املعد  باملحل 
الكائن ببركان،)حي بوكراع،)زنقة ابن)
غجل) من  والذي  (،86 رقم) خلدون،)
املدكورة) الشركة  استغالله سجلت 
املحلي) التجاري  بالسجل  غعاله 
اململوك لدى كتابة الضبط باملحكمة)
(،1789 رقم) تحت  ببركان  اإلبتدائية 
قدره) بتمن  التصويت  هذا  تم  وقد 
00.000))درهم الكل وفقا ملقتضيات)
  9-16 رقم) القانون  من  ((5 املادة)
املحالت) غو  العقارات  بكراء) املتعلق 
غو) التجاري  لالستعمال  املخصصة 

الصناعي غو الحرفي.
اإلبتدائية) غمام  التعرضات  تقبل 
خمسة) غقصاه  غجل  داخل  ببركان 
(- عشرة يوما املوالية للنشرة الثانية)
ت1بيقا للمادة) 8)من مدونة التجارة.

النشرة الثانية
عن رئي3 مصلحة كتابة الضبط

45 مكرر

املحكمة  االبتدائية بالجديدة
ملف رقم :  18/))0)
حساب عدد 9)67)
تصويت غفل تجاري

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 
بتاريخ ومسجل  ((0(( ماي) (9 
)ة)) السيد) باعت  ((0(( ماي) (19
لب1اقة) الحاملة  فاطنة  بحبوحي 
 M57789 عدد) الوطنية  التعريف 
الحامل) املزاني  املص1صى  السيد  إلى 
عدد) الوطنية  التعريف  لب1اقة 
املسجل) التجاري  األفل  (H((856
بالسجل التجاري تحت عدد)10))1 
والكيصية) الشروط  حسب  وذلك 

املذكورة في العقد.
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تقبل) التعرضات  فإن  وعليه 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

يوما من) (15 داخل غجل) بالجديدة،)

تاريخ النشرة الثانية.
النشرة األولى

املشرف على مصلحة السجل التجاري

4 مكرر

املحكمة  االبتدائية بالجديدة

ملف رقم :  17/))0)

حساب عدد 7)60)
بيع غفل تجاري

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 

بتاريخ) ومسجل  ((0(( غبريل) ((1

باع السيد املص1صى) ((7/0 /(0((

التعريف) لب1اقة  الحامل  التادلي 

إلى السيدة) (M5969( الوطنية عدد)

لب1اقة) الحاملة  الركادي  مها 

 BK(79(98 التعريف الوطنية عدد)

بالسجل) املسجل  التجاري  األفل 

وذلك) (1((10 عدد) تحت  التجاري 

املذكورة) والكيصية  الشروط  حسب 

في العقد.

غن) يجب  التعرضات  فإن  وعليه 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  توضع 

االبتدائية بالجديدة،)داخل غجل)15 

يوما من تاريخ النشرة الثانية.
النشرة األولى

رئي3 مصلحة السجل التجاري

20 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالجديدة
ملف رقم : 15/))0)
حساب رقم : 07)5)

بيع غفل تجاري
في)) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
 7 بتاريخ) ومسجل  ((0(( مارس) ((0
غبريل)))0))باع السيدة حسن أالب)
الوطنية) التعريف  لب1اقة  الحامل 
 SOCIETE إلى شركة) (M85906 عدد)
 MAROCAINE DES PETROLES
بالسجل) املسجلة  ((SOMAP(
التجاري عدد)97)8))بالدار البيضاء)
املسجل) التجاري  األفل  ملجموع 
تحت) بالجديدة  التجاري  بالسجل 

رقم) 17 ).

والكيصية) الشروط  وذلك حسب 
املذكورة في العقد.

تقبل) التعرضات  فإن  وعليه 
اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
من) يوما  (15 غجل) داخل  بالجديدة 

تاريخ النشرة الثانية.
النشرة الثانية

املشرف على مصلحة السجل التجاري

46 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال

ملف رقم : 7)/))0)

حساب رقم : )0)/9 50 

السجل التجاري رقم 90)51

تحويل الشكل القانوني

املسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

والذي) ((0(( ( يوليو) ((( ( بتاريخ)

بمقتضاه تم تحويل الشكل القانوني):

من فيغة شخص طبيعي باسم)

مغربي) الكريم اشبوكي،) السيد عبد 

الحامل لب1اقة التعريف) الجنسية،)

الوطنية)BE ((111،)القاطن بإقامة)

 16 شقة) و) 0) (0( الخير عمارة) ام 

فاحب محل تجاري) تابريكت سال،)

تجزئة ام الخير رقم) (: مقره) »مقهى«)

09)و)10)تابريكت سال،)ذات السجل)

بسال) اإلبتدائية  باملحكمة  التجاري 

تحت رقم)90)51.

إلى فيغة شخص معنوي باسم)

ذات) شركة  (»POULE DE NEIGE«

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

(: في طور التأسي3 مقرها اإلجتماعي)

تجزئة غم الخير رقم)09)و)10)تابركيت)

سال.

تسجل)) التعرضات  فإن  وبذلك 

اإلبتدائية) املحكمة  ضبط  بكتابة 

تاريخ) من  يبتدئ  غجل  داخل  بسال 

يوما) (15 في) وينتهي  األولى  النشرة 

املوالية للنشرة الثانية لهذا اإلعالن.

النشرة الثانية

54 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بسيدي قاسم
ملف االشهار رقم : 01/))0)
حساب خصو�شي رقم : 8199

عنوان) في  مادي  خ1أ  استدراك 
الجريدة) في  وقع  التجاري  األفل 
الرسمية رقم)5709)بتاريخ)0))مارس)
))0))والجريدة الرسمية عدد)5711 
بخصوص) ((0(( غبريل) (1( بتاريخ)
اشهار بيع افل تجاري كائن بمشرع)
نونبر رقم) ))وهو) (6 بلقصيري شارع)
عبارة عن فيدلية واملسجل بالسجل)
اإلبتدائية) املحكمة  لدى  التجاري 
 (86 ( رقم) تحت  قاسم  بسيدي 
املحرر) الرسمي  العقد  بمقت�شى 
طرف) من  ((0(( فبراير) بتاريخ) 1)
االستاذة نورة االزهري موثقة بسوق)

اربعاء)الغرب.
هو) الصحيح  العنوان  وبالتالي 
مشرع) رقم) )) نوفمبر  (16 شارع)

بلقصيري.
النشرة الثانية

عن رئي3 مصلحة كتابة الضبط

عبد الصتاح ماللي

60 مكرر

املحكمة  االبتدائية بالعرائش
ملف اشهار بيع غفل تجاري رقم 

(0((/0(
حساب عدد 70)6

املضمن) العدلي  العقد  بمقت�شى 
األسرة) بكناش األمالك بقسم قضاء)
رقم) بالعرائش  االبتدائية  باملحكمة 
بتاريخ) ( 7 عدد) (67 صحيصة) س  ((
 (0 موافق) ه  (1  ( غبريل) (( 
اشترى السيد سمير) (،(0(1 نوفمبر)
الوطنية) تعريصه  ب1اقة  اللوازي 
  1 برقم) عنوانه  (LA77161 عدد)
من) العرائش،) االجتماعي  السكن 
الغالط) رضوان  السيد  له  البائع 
(،N(717(7 ب1اقة تعريصه الوطنية)
الصديق) بكر  غبو  زنقة  (116 عنوانه)
التجاري) األفل  جميع  الخمسيات،)
للمحل الكائن بالدار الواقعة بشارع)
التجزئة) (( ( رقم) نافع  بن  عقبة 

مكرر) (( ( رقم) العرائش  الخضراء)

املسمى) امللك  غسصل  املتواجد  ((
العقاري) الرسم  ذي  (( ( الخضراء)

بمدينة) الكائن  (،(6/1((67 عدد)
العرائش واملسجل بالسجل التجاري)

باملحكمة االبتدائية بالعرائش تحت)

من السجل التحليلي،) (177 6 عدد)

بجميع عنافره املادية واملعنوية.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

مكتب السجل التجاري،) بالعرائش،)

يوما املوالية للنشرة) (15 داخل غجل)

الثانية.
النشرة األولى

رئي3 مصلحة السجل التجاري

8 مكرر

املحكمة  االبتدائية بالخميسات
ملف رقم :  )1/))0)

حساب عدد  6)17
بيع غفل تجاري

 5 بتاريخ) توثيقي  عقد  بمقت�شى 

يونيو)))0))باع السادة):)ورثة محمد)

نوحي وهم السيدة حليمة االبراهيمي)

الحاملة ل ب ت و)X11(795)والسيد)

مهدي نوحي الحامل ل ب ت و عدد)

الزهراء) والسيدة فاطمة  (X(668((

 X(8851( نوحي الحاملة ل ب ت و)

للسيد الصديق نوحي الحامل ل ب ت)

األفل التجاري الكائن) (،X80916 و)

الخام3) محمد  شارع  (( 8 رقم)

مقهى) عن  عبارة  الخميسات،)

بتمن) رقم) 7  )) تحت  واملسجل 

بجميع) (((00.000( مائتي غلف درهم)

عنافره املادية واملعنوية.

التعرضات) جميع  فإن  وبذلك 

الضبط) بكتابة  توضع  غن  يجب 

بالخميسات،) االبتدائية  باملحكمة 

مكتب السجل التجاري،)داخل غجل)

15)يوما املوالية للنشرة الثانية.
النشرة األولى

رئي3 مصلحة السجل التجاري

9 مكرر



عدد)1)57 - ))فصر)   1 )1))غأس31)))0))الجريدة الرسمية   16390

املحكمة  االبتدائية بسيدي 

سليمان

ملف التنصيد :  01/))0)

ملف الحاجير رقم 019/01)

إعالن ببيع عقار باملزاد العلني

كتابة) مصلحة  رئي3  السيد  إن 

الضبط باملحكمة االبتدائية بسيدي)

بأنه) يعلن  اسصله  املوقع  سليمان 

))0))على) )1)سبتمبر) سيقع بتاريخ)

فباحا) والنصف  العاشرة  الساعة 

باملحكمة) (0( رقم) البيوعات  بقاعة 

اإلبتدائية بسيدي سليمان بيع ما يلي)

باملزاد العلني):

 (1(/70 عدد) العقاري  الرسم 

الكائن بسيدي ((0-1 املنارة) املسمى 

 19 غر) (01 مساحته) سليمان  (

من) للسكن  دار  من  املتكون  سنتيار 

سصلي به مخزن وطابق علوي واحد)

وس1ح.لصائدة فاطمة الزهراء)قببات)

الغالي والياس) ادم  القافرين  والدة 

الغالي.

 وقد حدد التمن االفتتاحي الن1الق

البيع باملزاد العلني في مبلغ)5.000)8 

لصائدة الخزينة) (%( درهم مع زيادة)

العامة.

 وللمزيد من املعلومات يمكن االتصال

 بقسم التنصيذيات القضائية باملحكمة

االبتدائية بسيدي سليمان.

رئي3 مصلحة كتابة الضبط

10

املحكمة  االبتدائية بصفرو
قسم السجل التجاري

ملف :  تحويل الشكل القانوني 
لشركة

رقم ))0)/)0
حساب عدد :  1085

اشهار تحويل الشكل القانوني ألفل 
تجاري

عينية) مساهمة  عقد  بمقت�شى 
 (0(( فبراير) ((6 بتاريخ) املؤرخ 
(،(0(( يناير) ((8 بتاريخ) ومسجل 
تحت رقم)000100850791))0).

وبناء)على تقرير خبير في املحاسبة)
رامي) األستاذة  الحسابات  وتدقيق 
يحياوي هدى واملؤرخ بتاريخ)9))يناير)

.(0((
الشكل) تحويل  تم  بموجبه 
القانوني لشخص ذاتي في اسم السيد)
 CB ( 08 ب1اقته) الرامي  ادري3 

واملقيد) فصرو  كندر  ايموزار  مركز 

بالسجل التجاري بصصرو تحت الرقم)
إلى شخص معنوي) (،1970 التحليلي)

 PHARMACIE DU شركة) اسم  في 

(،CENTRE IMOUZER SARL AU

حيث تم تقييم راسمال كافة االفل)

التجاري الذي هو عبارة عن فيدلية)

الكائنة طريق القصبة ايموزار كندر)

 (.700.000 قدره) إجمالي  بتمن 

املنصوص) الشروط  حسب  درهم،)

عليها بعقد املساهمة العينية.

بكتابة) التعرضات  تقبل  بحيث 

الضبط باملحكمة االبتدائية بصصرو)

15)يوما ابتداء) داخل غجل ال يتعدى)

من تاريخ النشرة الثانية طبقا للصصل)

 8)من القانون التجاري وما يليه.

النشرة األولى

11 مكرر
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بدال من :

مشروع قرار يعدل القرار رقم 326 الصادر في 6 أغسطس 2014 بإعالن أن المنفعة العامة تقضي بتخطيط 

حدود الطرق العامة لفتح طريق التهيئة RP4104 حسب تصميم التهيئة السابق )RP4029 بتصميم التهيئة الحالي( 

بمقاطعة احصين عمالة سال وبتعيين القطع األرضية المراد نزع ملكيتها لهذه الغاية وباالحتالل المؤقت، وذلك وفقا 

لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم.

إن رئيس جماعة سال،

- بناء على...........................................................

......................................................................

الفصل األول : يعلن أن المنفعة العامة تقضي بتعديل القرار رقم 326 الصادر في 6 أغسطس 2014 بتخطيط 

حدود الطرق العامة لفتح طريق التهيئة RP4104 حسب تصميم التهيئة السابق )RP4029 بتصميم التهيئة الحالي( 

بمقاطعة احصين عمالة سال وبتعيين القطع األرضية المراد نزع ملكيتها لهذه الغاية وباالحتالل المؤقت، وذلك وفقا 

لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم.

يقرأ :

مشروع قرار بتخطيط حدود الطرق العامة لفتح طريق التهيئة RP4029 بمقاطعة احصين بعمالة سال وبتعيين 

القطع األرضية المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه هذه العملية.

إن رئيس جماعة سال،

- بناء على....................................................

...............................................................

الفصل األول : يؤذن بتخطيط حدود الطرق العامة لفتح طريق التهيئة RP4029 بمقاطعة احصين بعمالة سال.


